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لكّني  النفو�س،  �ضعاف  بع�س  م��ن  الكبري 
قاعتي  كانت  ه��ذا،  ك��ل  اجتياز  م��ن  متكنت 
برفعي  و�ضاعد  الثاين  الطابق  يف  الدرا�ضية 
اأّن  اأعلى ال�ضالمل البع�س من الزمالء، حتى 
عددًا من اال�ضاتذة كانوا يحذروين ويحاولون 
التفا�ضيل  ه��ذه  ات��ذك��ر  اأن��ا  ل��ذا  م�ضاعدتي، 

ب�ضورة اأكرث .
رحلة البحث عن احلياة

املهنة  ع��ن  البحث  رح��ل��ة  ف��ب��داأت  وت��خ��رج، 
يدرك  مل  اإذ  الكارثة،  كانت  وهنا  ب�ضهادته 
على  "معتا�ضا  ب���ات  ال��ب�����ض��ر  اأن  اإب��راه��ي��م 
املظاهر" يف كل �ضيء، فتم رف�ضه من عدد 
اإذ  بها،  للعمل  تقّدم  التي  االماكن  من  كبري 
وح�ضب قوله، اإّنه قد تقّدم با�ضتمارات العمل 
الهمم  ل���ذوي  �ضة  املخ�ضّ امل��واق��ع  يف  حتى 
معه  االمر  يفلح  ومل  وظائفها  من   %5 بن�ضبة 

يف كل مرة.
وزم��ان، ومل  ك��ل  مكان  يقول: حاولت يف  اإذ 
يفتح يل اأحد بابه، فما كان يل اال اأن اختار 
مهنة الديلفري ب�ضبب قلة العمل املتاح لذوي 
االحتياجات اخلا�ضة، هل اتوقف؟ بالطبع ال.

املركز االأول يف املبارزة
لكن  الإب��راه��ي��م  بالن�ضبة  �ضعبا  االأم���ر  ك��ان 
العالقات  الوقت متكن من تكوين  ومع مرور 
الطيبة مع اأ�ضحاب املطاعم والتن�ضيق معهم 
اإبراهيم  ممكنة،  �ضرعة  باأق�ضى  لتو�ضيله 
عمله،  واجبات  انتهاء  ب�ضغف،  ينتظر  الذي 
ي�ضارك  اإذ  والتمرين،  فريقه  اإىل  لين�ضم 
ويعد  ال�ضيوف  ملبارزة  الوطني  املنتخب  مع 
اإىل  ان�ضممت  بقوله:  مو�ضحا  العبيه،  اأح��د 
الفريق الوطني للمبارزة منذ عام 2009 بعد 
اجتيازي اختبارات القوة البدنية واملوا�ضفات 
فريق  من  ج��زءًا  اأ�ضبحت  حتى  اجل�ضمية، 
نيل  وا�ضتطعت  اخلا�ضة،  االحتياجات  ذوي 
املركز  ويف  العربي،  بال�ضيف  االأول  املركز 

الثالث ملبارزة ال�ضيف.
عن  لنا  ي�ضرح  بينما  اإبراهيم  لنا  يبت�ضم   
وحتى  ال��ع��رب��ي  وت��اأري��خ��ه��ا  اللعبة  اأه��م��ي��ة 
يعّدها �ضغفًا كبريًا، يطمح  اإذ  لعبها،  طرق 

الدولية  للمحافل  الو�ضول  اإىل  خالله  من 
وا�ضفا ذلك التحدي: اتذكر اأيّن مرة عملت 
اأحد املطاعم وكان  للح�ضابات يف  كم�ضوؤول 
بها  اأعود  �ضاعة،  الأكرث من 12  العمل  وقت 
منهكا وجمربا على النوم، فا�ضطر للتمرن 
يف اأيام العطل، وال ي�ضيبني الياأ�س مطلقا. 

اأنا حمظوظ
الأكرث  اليوم  يعمل يف  الذي  اإبراهيم،  ويرى 
بني  متنقال  متوا�ضلة  �ضاعات  ع�ضر  م��ن 
متكن  لكونه  للغاية،  حمظوظ  اإّن��ه  االأزق��ة، 
من درا�ضة ما يحب وما يطمح، واالن�ضمام 

لفريق الريا�ضة التي ت�ضتهوي قلبه، موؤكدا 
اأّنها لي�ضت مواهب بل اأهداف متمركزة يف 

لب عقله، م�ضتمرا بتحقيقها.
ق���ائ���ال: ع��م��ل��ي احل�����ايل م���ع امل��واط��ن��ني 
واالح��ت��ك��اك امل��ب��ا���ض��ر م��ع��ه��م ع��ن طريق 
الروح  تلك  امل�س  جعلني  الطلبات،  اي�ضال 
لكن هذا ال مينع من  االأغلب،  الطيبة عند 
ح�ضول الكثري من امل�ضايقات واال�ضتغراب 
ل�ضت  الأين  بجهدي،  اأعمل  اأنا  هذا،  لعملي 
يف  االن�ضانيني  غ��ري  بع�س  اإنَّ  ب��ل  معاقا، 

املجتمع  هم املعاقون. 

ري��اح  ق��اوم  االم���ل،  م��ن  ل��روح��ه جناحني  �ضنع 
فر�ضية  لقلبه  مينح  ومل  ي�ضت�ضلم،  مل  الياأ�س، 
اال�ضت�ضالم، تابع ودر�س وتفّوق، بحث عن عمل 
ومن  ال��ي��وم،  ه  ولكنَّ ب�ضهادته،  حتى  يجد،  ومل 
الطعام  لتو�ضيل  بدراجته،  يحّلق  قدمني  دون 
اإىل النا�س، اإذ �ضنع من عجالت دراجته قدما 

الفريجي،  اإبراهيم  اإّن��ه  واحل��ب،  العمل  متنحه 
ب�ضتى  قدمه  وفقدان  ال��والدي  قاوم عوقه  الذي 

الطرق. 
قلب على كر�صي

ول���د اإب��راه��ي��م ال��ف��ري��ج��ي، ال��ب��ال��غ م��ن العمر 
الكر�ضي  عليه  فر�س  والدي  بعوق  ع��ام��ا،   23

ال��ذي  االأم���ر  تنقالته،  جميع  يف  امل��ت��ح��رك 
م�ضاعفة  ب�ضورة  ال�ضعوبات  يواجه  جعله 
عما يواجهه االخرون وبني الفريجي بقوله: 
االإع��الم  بدرا�ضة  اأحلم  واأن��ا  طفولتي  منذ 
وال�ضحافة، وكان االمر م�ضتحيال يف البدء 
نظرا للم�ضايقات التي تعّر�ضت لها والتنمر 

اإبراهيم الفريجي... 
ل قدميه جلناحي اأمل  يحونّ

يف اليوم االأخري من االمتحانات النهائية، اجتمع اأ�صدقاء اإبراهيم ليتناوبوا على ر�صق بع�صهم البع�ض باملياه، 
اإّنها عادة متوارثة بني الطالب كجزء من توديع بع�صهم البع�ض قبل العطلة، فتقّدم اإبراهيم مللء قنينته 

البال�صتيكية باملياه، والتمّتع بغمر زمالئه بقطرات من بهجة االمتحان االأخري، قال اأحدهم له: م�صكني اأنت، 
ال ي�صتطيع اأحدنا ر�ّض املاء بوجهك، الأّنك ال ت�صتطيع الهروب، ومنذ تلك اللحظة، بات اإبراهيم وكر�صيه 

املتحرك، يكرهان كلمة "م�صكني" ويعمالن على طم�صها يف حياة اإبراهيم واأعماق روحه.
اآية من�سور - ت�سوير: يو�سف مهدي

دراجة ديلفري على كر�سي متحرك 
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منذ اإحالته اإىل التقاعد الق�صري يواجه كامل ال�صاعدي املوظف بوزارة 
النقل �صعوبات بالغة يف حياة جديدة مل يخّطط لها، فقد وجد نف�صه بال 

مرتب بعد اأكرث من 27 عاما من العمل اأم�صاها يف وزارة النقل، ومنذ اأن 
غادر دائرته اأوقف راتبه الذي اعتاد اأن يت�صّلمه يف نهاية كل �صهر، بداأ 
الرجل ينفق كل مدخراته القليلة خالل االأ�صهر االوىل، واأهمها ت�صديد 

تكاليف درا�صة ابنته الطالبة يف اإحدى الكليات االهلية يف املرحلة 
الثالثة، ما دفعه اإىل التخلي عن منزله وا�صتبداله ب�صقة ببدل اإيجار 

اأقل، كي يتمكن من تقلي�ض النفقات اإىل اأدنى حدودها، لكن اأكرب م�صكالت 
هي الفراغ الكبري الذي يعانيه وهو الذي اعتاد على اأ�صلوب حياة مليئة 

بالن�صاط واحليوية.

اإياد عطية اخلالدي

ملن اأفنوا �سنوات عمرهم يف خدمة الوطن

ال�ضابقة ارتكبوا جمزرة اإن�ضانية عندما حرموا 
ومن  مرتبات  اأي  من  واأ�ضرهم  املوظفني  اآالف 
دون اأن يوفروا لهم اأدنى متطلبات العي�س، وهو 
احل�ضول على الراتب التقاعدي، ومنذ اإ�ضدار 
الثغرات  من  الكثري  يعاين  الذي  القانون  ذلك 
ن�ضاال  املتقاعدون  يخو�س  الفادحة  واالخطاء 
�ضاقا ال�ضتعادة حقوقهم، اإذ خرجت تظاهرات 
من  الكثري  تعوزه  ال��ذي  القانون  بهذا  م��ن��ّددة 

االن�ضانية والعدالة.
احلكومة  ف��ق��دت  ال��ت��ظ��اه��رات  �ضغط  وحت��ت 

ي��در���س كل  م�ضوؤول  ق��رار  ات��خ��اذ  ال��ق��درة على 
الدوام  على  الت�ضريعات  كل  فهدف  اجلوانب، 
حتقيق م�ضالح االإن�ضان والبالد، لكن مل مي�س 
هذا  تبّنى  من  اكت�ضف  حتى  الوقت  من  الكثري 
التي  اجل�ضيمة  اخلطايا  عليه  و�ضّوت  القرار 
جمل�س  اأع�ضاء  اأغلب  بها  اأقر  والتي  ارتكبها، 
النواب ممن �ضّوتوا على القانون، فقد وجدت 
امليزانية  اإنَّ  اإذ  نف�ضها مباأزق جديد،  احلكومة 
حال  م��ا  النفط،  اأ���ض��ع��ار  ت��راج��ع  بفعل  خ��اوي��ة 
اإىل  اجل��دد  املحالني  ت�ضليم  على  القدرة  دون 

التقاعد مكافاأة نهاية اخلدمة وال حتى رواتبهم 
التقاعدية.

اخلطرية  االن�ضانية  التداعيات  ع��ن  وف�ضال 
التي ت�ضّبب بها هذا القانون وتاأثريها على اأمن 
املجتمع ف�ضرعان ما برزت خماوف جدية عربَّ 
عنها العديد من الوزراء وامل�ضوؤولني العراقيني 
والكفاءات  اخل��ربات  من  البالد  باإفراغ  تتمثَّل 
على  ال����دول  وت��ع��م��ل  ال��ب��الد،  حتتاجها  ال��ت��ي 
احلفاظ عليها والتم�ضك بها، من خالل اإ�ضدار 
ت�ضريعات ترفع من �ضن التقاعد ال اأن تخف�ضه، 

قرار االإحالة الق�ضري ت�ضّبب يف �ضغوط كبرية 
على املتقاعدين، اإذ من ال�ضعوبة اأن يتعاي�ضوا 
مرة واحدة مع كم هائل من التداعيات النف�ضية 
مرة  على حياتهم  بظاللها  األقت  واالقت�ضادية 
وك���ان من  ا���ض��ت��ع��دادات،  اأي  واح���دة م��ن دون 
الطبيعي اأن يلجاأ الكثريون اإىل عيادات االطباء 
التي  النف�ضية  ال�ضغوط  يخّفف  عّما  للبحث 
حتيط بهم، اإذ ال �ضوء اأو اأمل لنفق كبري ومظلم 
ي�ضدد  اأن  فعليه  فيه،  نف�ضه  ال�ضاعدي  وج��د 
تكاليف درا�ضة ابنته واأق�ضاط ال�ضلفة التي اأراد 

بناء م�ضتمل �ضغري ينقذ فيه  اأن يكمل مببلغها 
قرار  لكن  االإيجار،  ومعاناة  هموم  من  عائلته 
املواطن،  هذا  ح�ضابات  اأعاد  الق�ضري  االحالة 
نهاية  له �ضوى احل�ضول على مكافاأة  يتبق  ومل 
اخلدمة لكي يعيد بع�س التوازن الأ�ضرته وحتى 
يبحث له عن م�ضدر دخل جديد ينا�ضب عمره 
وو�ضعه اجلديد، وذلك ف�ضل اآخر من املعاناة 
ممن  اجل��دد  املتقاعدين  من  االآالف  بانتظار 

تعتمد اأ�ضرهم ب�ضكل كامل على مرتباتهم.
واح��د  ���ض��ّوت على  ق��د  ال��ن��واب  وك���ان جمل�س 

م��ن اأ���ض��واأ ال��ق��رارات عندما ق��ّرر اإح��ال��ة نحو 
اإىل   58،59،1960 مواليد  موظف  ال��ف   300
قانون  على  االول  تعديله  يف  الق�ضري  التقاعد 
اإ�ضدار  م�ضوغا   ،2014 ل�ضنة   9 رقم  التقاعد 
هذا القانون حتت عنوان توفري فر�س لل�ضباب، 
املوظف  وا�ضحا حلقوق  انتهاكا  القانون  وميثل 
العراقي وجتاوزا على القوانني التي حفظت له 

�ضبل العي�س الكرمي.
اأخطاء فادحة

ويقول املتقاعدون اإن جمل�س النواب واحلكومة 

التقاعد..
 رحلة جديدة من
املعاناة وامل�ساعب
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م�ضريا  الوطن،  عمره يف خدمة  �ضنوات  اأفنى 
واعتماد  اخل��دم��ة  ���ض��ن��وات  اإ���ض��اف��ة  اأّن  اإىل 
وابتزاز،  ف�ضاد  م�ضروع  جعلها  عليها  الراتب 
فاملوظفون يف دائرة التقاعد يزيدون ويقّللون 
الواقع  يف  اأو  مزاجهم  على  اخلدمة  �ضنوات 
قانون  اأي  مت�ضائال  يدفع،  ملن  خا�ضع  االأم��ر 
ال  متقاعدين  هناك  اأن  يتجاهل  ال��ذي  ه��ذا 
يزالون م�ضوؤولني عن اأطفال و�ضباب مل يكملوا 
درا�ضتهم؟ وكيف ميكن اأن ن�ضاوي بني متقاعد 
اآخر  اأعمال مهمة للبلد وبني متقاعد  عمل يف 
ونحت�ضب راتبهم طبقا ل�ضنوات اخلدمة فقط.

على اأبواب هيئة التقاعد
التقاعد  اإىل  املوظف  اإحالة  ف��اإنَّ  الواقع  ويف 
املعاناة،  من  جديدة  رحلة  اإىل  اإحالته  تعني 
بالف�ضاد  املتهمة  التقاعد  هيئة  اأب��واب  فعلى 
و�ضوء االدارة وبني ممراتها يتدافع املتقاعدون 

وي�ضاعف  كرامتهم  ي�ضلب  مهني  ���ض��راع  يف 
اأمرا�ضهم للو�ضول اإىل فتحة �ضغرية يتحدثون 
اإجناز  بهدف  الهيئة  موظفي  مع  خاللها  من 

معامالتهم.
يعانيه  ال����ذي  االره�����اق  م���ن  ال���رغ���م  وع��ل��ى 
امل��ت��ق��اع��دون يف رح��ل��ت��ه��م، ف��ث��م��ة م��وظ��ف��ون 
ي�ضاعفون هذا االرهاق ويزيدون هذه املعاناة 
طويلة  بقائمة  بائ�ضًا  راتبًا  املتقاعد  ينال  كي 

الغالب هي طلبات  الطلبات، يف  تنتهي من  ال 
عن  احلزينة  الق�ض�س  هي  وكثرية  روتينية، 
هذه  دهاليز  يف  حياتهم  انتهت  متقاعدين 

الهيئة قبل اأن تنتهي معامالتهم التقاعدية.
وك��ان��ت احل��ك��وم��ة ق��د األ��ق��ت ال��ق��ب�����س على 
رئ��ي�����س ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��اع��د اأح���م���د ال�����ض��اع��دي 
و�ضط  اآخرين  م�ضوؤولني  مع  ال�ضاعدي  ويواجه 
جهات  مع  وبالتعاون  بالف�ضاد،  )اتهامات( 
روات��ب  م��ن  امل��ل��ي��ارات  يخ�س  مب��ا  ومنظمات 

املتقاعدين.
الواقع  ع��ن  يك�ضف  ه��ذا  اإن  العبودي  وي��ق��ول 
اأنا�س  مع  تتعامل  التي  املوؤ�ض�ضة  لهذه  امل��زري 
منه  �ضلبت  الوطن،  اإىل  لديهم  ما  كل  قدموا 
هذا املوؤ�ض�ضة احلكومية كرامتهم واإن�ضانيتهم 
النظر  اإع��ادة  اإىل  داعيا  اأموالهم،  عن  ف�ضال 
املتقاعدين  حياة  مت�س  التي  الت�ضريعات  بكل 
التي  احلكومية  باملوؤ�ّض�ضات  النظر  واإع���ادة 

تتعامل معه.
ويقول العبودي اإنَّ التقاعد ميّثل حياة جديدة 
�ضنوات  فيها  يعّو�س  للمتقاعدين،  بالن�ضبة 
واإع��ادة  وال��رح��الت،  ال�ضفر  مبمار�ضة  العمل 
بالن�ضبة  ه  لكنَّ اجل��دي��دة،  هواياته  اكت�ضاف 
�ضيما  ال  مرارة،  اأكرث  متاعب  رحلة  للعراقيني 
وهو  ب�ضيط،  ب��رات��ب  متقاعد  اإىل  بالن�ضبة 
اإعالة  ومب�ضوؤولية  مالية  بالتزامات  حمّمل 
عائلته واأوالد وبنات مل يكملوا تعليمهم يف بلد 
ال يوؤّمن لهذه الفئات اأي �ضبيل للعي�س وموا�ضلة 
يجعل  الو�ضع  هذا  اأنَّ  الطبيعي  ومن  التعليم، 
فتكون  ���ض��غ��وط ال حت��ت��م��ل،  االن�����ض��ان حت��ت 
بكثري من  واإ�ضابة  تراجعا يف �ضحته  النتيجة 
االمرا�س املزمنة التي حتيل حياته اإىل حمنة 

كبرية.
خ�صائر املتقاعدين

تلقي  املتقاعد  يعي�ضها  وياأ�س  اإحباط  م�ضاعر 
والبدنية،  النف�ضية  �ضحته  على  ب��ت��اأث��ريه��ا 
ينظر  جمتمع  يف  امل�ضاعر  ه��ذه  وتت�ضاعف 
عن  فائ�ضًا  اإن�����ض��ان��ًا  بو�ضفه  املتقاعد  اإىل 
ما  تقدمي  عن  وعاجز  والدولة  املجتمع  حاجة 
النف�ضية  االخ�ضائية  توؤكد  كما  البالد  ينفع 

اأثناء  الكفاءات  تلك  اإىل  احلاجة  برزت  وقد 
هذا  و�ضع  اختبارا  مّثلت  التي  كورونا  جائحة 
ال��دول  اأن  عن  وك�ضف  املحك،  على  القانون 
ال  وتعززها،  خرباتها  على  حتافظ  املحرتمة 
معا�ضية  ظ��روف  يف  وت�ضعها  عنها  تتخلى  اأن 
يتقا�ضاه  م��ا  ب��ني  كبري  التباين  اإذ  �ضعبة، 

املتقاعد من مرتب قبل االحالة وبعدها.
عدالة القوانني

ويقول عدنان فرحان اإن املتقاعدين يف العراق 
ال  العي�س،  �ضظف  من  تعاين  معدمة،  �ضريحة 
الأ�ضباب  اخلدمة  تركوا  ال��ذي  املعاقني  �ضيما 
اإىل  يعود  املتقاعدين  بع�س  كان  واذا  �ضحية، 
العي�س  �ضبل  لتوفري  وب�ضيطة  مرهقة  اأعمال 
يعاين من �ضمور  وهو  فاإّنه خرج  ولعائلته،  له 

ع�ضالت الكتفني وهو ما مينعه من العمل.
وقال اإن قانون التقاعد يفتقر اإىل العدالة فهو 
ال يقدر الو�ضع ال�ضحي للمتقاعد، فماذا تعني 
وال  العمل  عن  عاجز  ملواطن  دينار  الف   500
ميلك بيتا ويعيل طالبا مل يكملوا تعليمهم بعد.

ويقول فرحان مل نر او ن�ضمع من هيئة التقاعد 

�ضوى اأخبار الف�ضاد، واملراوغة، ولالأ�ضف فاإن 
النواب الذي انتخبناهم ي�ضاندون هذه الهيئة 
معاناة  من  يزيد  ما  كل  على  معها  ويتعاونون 

املتقاعدين.
ويعيل املتقاعد ها�ضم حممد اأ�ضرة تتكّون من 
األف   530 مقدار  تقاعدي  براتب  اأبناء  �ضتة 
خم�ضة  ك��ارد  كي  �ضركة  منه  ت�ضتقطع  دينار 
وال  �ضلفته  اأق�ضاط  عن  ف�ضال  �ضهريا  اآالف 
ي�ضّد  ال  قليل  مبلغ  ���ض��وى  مرتبه  م��ن  يتبقى 
العوز  حياة  اإىل  ويدفعها  عائلته،  احتياجات 

والفقر.
العدالة  غياب  من  املتقاعد  ه��ذا  وي�ضتغرب 

املتقاعدين  بني 
ال����ع����راق����ي����ني، 
ي��ح�����ض��ل  اإذ 
اأق�������ران�������ه م��ن 
امل��ت��ق��اع��دي��ن يف 

حد  كاأدنى  دينار  مليون  على  كرد�ضتان  اإقليم 
الذين  امل�ضريون  املواطنون  وحتى  للتقاعد، 
كانوا يعملون يف العراق يح�ضلون على مرتبات 
اأعلى من املتقاعدين العراقيني وهذا ما يوّلد 

االمل يف نفو�ضنا.
تنظم  ب���داأت  املتقاعدين  �ضريحة  اإن  وق���ال 
املقبلة،  االنتخابات  يف  موقف  التخاذ  نف�ضها 
�ضيحدد  بهم  خا�س  جتمع  وج��ود  اإىل  م�ضريا 
موقفهم من االنتخابات، رّدًا على الظلم وعلى 
�ضوء التعامل معهم من قبل احلكومة والربملان 

العراقي.
ف�صاد وابتزاز

يف  املتقاعد  ي�ضع  امل��وّح��د  التقاعد  وق��ان��ون 
حالة املوت البطيء، على حد و�ضف املتقاعد 
اإن املتقاعد  اإذ يتجاهل القانون  علي العبودي 
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 قانون التقاعد يفتقر اإىل العدالة 
فهو ال يقدر الو�صع ال�صحي 

للمتقاعد، فماذا تعني 500 الف 
دينار ملواطن عاجز عن العمل وال 
ميلك بيتا ويعيل طالبا مل يكملوا 

تعليمهم بعد.

ملف العدد                                             #الحسين_يوحدنا

 التقاعد ميّثل حياة جديدة بالن�صبة 
للمتقاعدين، يعّو�ض فيها �صنوات العمل 

مبمار�صة ال�صفر والرحالت، واإعادة 
اكت�صاف هواياته اجلديدة، لكنَّه 

بالن�صبة للعراقيني رحلة متاعب اأكرث 
مرارة.

ت�سوير: �سباح المارة

ت�سوير: �سباح المارة

هيثم اجلبوري

ها�ضم حممد

عدنان فرحان



ح اأن التقاعد ينقل  واالجتماعية ملي�س عامر وتو�ضّ
االن�ضان مّرة واحدة من اإن�ضان فاعل وحموري يف 
و�ضيلة  عن  يبحث  اإن�ضان  اإىل  وجمتمعه  دائرته 

ليمالأ فراغا كبريا يف حياته.
اأنَّ ثمة م�ضاعر متداخلة تربك  وتلفت عامر اإىل 
اجل��دي��دة،  حياته  اأن  يكت�ضف  ال���ذي  املتقاعد 
ومكانته  عمله  يخ�ضر  فهو  خ�ضارات،  حياة  هي 
على  وح��ت��ى  اأ���ض��دق��اءه،  ويخ�ضر  االج��ت��م��اع��ي��ة 
هذا  دخله،  من  الكثري  يخ�ضر  امل��ادي  امل�ضتوى 

ال�ضعور لطاملا ارتبط بحياة املتقاعد.
املتقاعدون  فيه  يحظى  ال  العراق  مثل  بلد  ويف 
اأقرانهم لي�س يف الدولة املتقدمة،  بالتقدير مثل 
التقاعد  ي�ضبح  امل��ج��اورة،  ال��دول  اإمن��ا حتى يف 

كابو�ضا حقيقيًا يرعب من يقرتب اإىل مراحله .
ملي�س  واالجتماعية  النف�ضية  االخ�ضائية  ح  وتو�ضّ

عامر اأّنه من البديهي اأّن هذه اخل�ضائر �ضترتتب 
عليها اآثار ونتائج تنعك�س ب�ضكل وا�ضح على �ضحة 
املتقاعد النف�ضية ومن ثم على �ضحته العامة، اإذ 
واإىل  العزلة  اإىل  املتقاعدين  من  بالكثري  تدفع 

االإ�ضابة باأمرا�س ال�ضيخوخة مبكرا.
والتقدير  االعتبار  رد  على  ال��دول  تعمل  ولهذا 
لهذا االإن�ضان الذي اأفنى عمره يف خدمة الوطن، 
وترفع الكثري من املعاناة عنه، كما ت�ضع خططا 
بهم،  والعناية  املتقاعدين  عن  للرتفيه  وبرامج 
املوؤ�ض�ضات  يف  امل��ت��ق��اع��دون  ي��ج��د  ال  ه��ن��ا  ل��ك��ن 
اإذ تهدر  احلكومية املختلفة غري اجلحود بعينه، 
املوؤ�ض�ضات  ه��ذه  اأب���واب  اأم���ام  املتقاعد  ك��رام��ة 
له،  واحلقوق  والرعاية  اخلدمة  بتقدمي  املعنية 
وتت�ضاعف  هنا  النا�س  قلق  يت�ضاعف  وبالنتيجة 

اأزماتهم النف�ضية وال�ضحية لالأ�ضف.
تعديالت ولكن

ويقّر الربملان اأّن قانون التقاعد الذي �ضّوت عليه 
و�ضدر  م��درو���س  وغ��ري  �ضيئا  ك��ان  الفائت  العام 
اإفراغ  اإىل  واأّدى  م�ضطربة،  �ضيا�ضية  ظروف  يف 
باإرهاق  ت�ضّبب  كما  كفاءاتها،  من  املوؤ�ض�ضات 
تعديالت  على  الت�ضويت  يدر�س  واأّن��ه  امليزانية، 
التعديل  ال��ك��ب��رية يف  ال��ث��غ��رات  ت��ع��ال��ج  ج��دي��دة 

ال�ضابق.
العراقي  الربملان  يف  املالية  اللجنة  رئي�س  ون�ضر 
اأهم  في�ضبوك  يف  �ضفحته  على  اجلبوري  هيثم 
اإجرائها على  النواب على  اتفق  التي  التعديالت 
القانون، وتخ�س �ضن االحالة اإىل التقاعد ليعود 
اإىل 63 �ضنة، واإىل حتويل القرو�س وال�ضلف على 
لن  اجلديد  التعديل  اأن  وبنّي  املتقاعدين،  راتب 
يف  التقاعد  اإىل  اأحيلوا  الذين  للموظفني  ي�ضمح 
اأن  بزعم  دوائرهم  اإىل  بالعودة  ال�ضابق  القانون 

ذلك �ضريهق امليزانية.
ويف الواقع اأن هذه التعديالت ال تعالج اال بع�ضا 
م��ن االخ��ط��اء ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا ال��ربمل��ان عندما 
اإىل  تلتفت  ال  وه��ي  التقاعد،  قانون  على  �ضوت 
تلبي  وال  للمتقاعدين  احلقيقية  املعاناة  جوهر 
الذي  بالدور  تبايل  وال  االن�ضانية،  احتياجاتهم 
خدمة  يف  عمره  �ضنوات  واأف��ن��ى  املتقاعد  اأداه 

البالد.
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املعارك هي "العاب" �سيا�سية 
ي�سدرونها الينا عرب الف�سائيات، 

اما "احلقيقة" فانهم يجل�سون بعد 
كل معركة على مائدة طعام فاخرة 

يتبادلون فيها احدث النكات على 
العراق اجلديد...

ح�سن العاين 

نواعم

يف الثالث ع�ضر من ت�ضرين الثاين عام 2019، والوقت قرابة احلادية 
ع�ضرة  قبل الظهر، كنت اأتخطى قريبًا من م�ضرف الر�ضيد يف منطقة 
ح�ضارية  عنها،  مايقال  اق��ل  بطريقة  اختطايف  مت  حني  ال�ضاحلية 
ومهذبة والتثري الفزع كما هي احلال يف عمليات االختطاف التقليدية 

ذات ال�ضمة الوح�ضية...
توقفت �ضيارة اىل جانبي وترجل منها �ضاب يرتدي بدلة ار�ضتقراطية، 
عبارة  تغادر  مل  كما  وجهه،  االبت�ضامة  تغادر  ومل  بحرارة،  �ضافحني 
)ا�ضتاذنا العزيز( ل�ضانه، وا�ضر على اي�ضايل اىل اي مكان اق�ضده، 
وكتاباتي  بقلمي  الكبري  اعجابه  ع��ن  ي��ع��رب  الطريق  ط���وال  وك���ان 
ال�ضحفية الر�ضيقة على حد تعبريه، حتى �ضعرت باالنتفاخ والرنج�ضية، 
ثم قدم يل قطعة حلوى امربيالية وقنينة ماء، وبعدها علبة �ضجائر من 
النوع الفاخر، بحيث عدت اىل التدخني برغم مقاطعتي له منذ اربع 
ال�ضحفية  �ضنوات.. وحتدثت احاديث خميفة عن م�ضتقبل احلريات 
يف البلد، ويبدو انني كنت اهذي ب�ضبب مادة خمدرة يف ال�ضيجارة او 
قطعة احللوى.. وهكذا فقدت الوعي ومت اختطايف اىل جهة جمهولة.. 
وحني افقت الحقًا واكت�ضفت حقيقة و�ضعي، انتابني الرعب، و�ضعرت 

بالندم على اللحظة التي اخرتت فيها العمل ال�ضحفي !!
احلال  يف  فوافقت  االع���رتاف،  او  التعذيب  بني  املختطفون  خ��ريين 
الن  مطمئنًا  كنت  داخلي  )يف  يطلبونها  معلومة  باأية  تزويدهم  على 
اال�ضم  �ضاألوين عن  يعلم(  اخر من  الزوج،  مثل  العراق  ال�ضحفي يف 
اأو ذلك املطبوع،  او تلك اجلريدة  الثالثي لرئي�س حترير هذه املجلة 
فذكرت لهم على وجه ال�ضرعة، اال�ضم الرباعي واللقب والكنية وعدد 
الظن  فاح�ضنوا  ال�ضكن،  ومنطقة  االجتماعية  واحلالة  اال�ضرة  افراد 
م�ضوؤواًل حكوميًا  ومواليد )56(  وعناوين  ا�ضماء  �ضاألوين عن  ثم  بي، 
وفيما  لديهم،  الثقة  م��ن  ر�ضيدي  رف��ع  بو�ضوح  فاأجبتهم  وحزبيًا 
مرة،  الف  اهلل  احمد  كنت  وال�ضورة،  بال�ضوت  يوثقون كالمي  كانوا 
دقيقة  معلومات  تقدمي  مني  يطلبوا  النهم مل  ال�ضكر،  وا�ضكره عظيم 
التي  والكليات  اليها  انت�ضبوا  التي  وا�ضماء اجلامعات  �ضهاداتهم،  عن 
تخرجوا فيها، الأنني لو انكرت معرفتي بها – وهذه هي احلقيقة فال 
انا وال احد غريي يعرفها – التهموين بالت�ضرت او التواطوؤ وعر�ضوين 

اىل التعذيب!!

عن  تنم  بعبارة  وو�ضفوين  معي  تعاطفهم  ع��ن  املختطفون  اع��رب 
�ضيا�ضيًا  �ضوؤااًل  �ضالوين  ثم  متعاون(  ان�ضان  )انت  الكبري  ارتياحهم 
احل���ادة  امل�����ض��اح��ن��ات  تف�ضر  "كيف  االع��الم��ي��ة  مهنتي  ع��ن  ب��ع��ي��دًا 
غبائهم  على  يدل  �ضوؤال  وهو  ال�ضيا�ضيني"  بني  املتبادلة  واالتهامات 
ولذلك  "الظاهرة"  ه��ذه  يعرفون  جميعهم  العراقيني  الن  املفرط، 
اجبتهم مبا معناه: املعارك هي "العاب" �ضيا�ضية ي�ضدرونها الينا عرب 
الف�ضائيات، اما "احلقيقة" فانهم يجل�ضون بعد كل معركة على مائدة 
اجلديد...  العراق  على  النكات  احدث  فيها  يتبادلون  فاخرة  طعام 
لو  انه االخري..  قالوا عنه:  �ضوؤال جديد،  روؤو�ضهم وحتولوا اىل  هزوا 
"ماهي االحزاب التي متول  اجبُت عنه ب�ضدق يطلقون �ضراحي وهو 
اخلارج؟"  من  متول  التي  االح��زاب  وماهي  منت�ضبيها،  تربعات  من 
مبن  املوبايل  على  ات�ضل  كي  فر�ضة  فمنحوين  اعرف"،  "ال  اجبتهم 
ا�ضاء طلبًا للعون، فاأجريت)50( نداء مع ا�ضاتذة وحمللني �ضيا�ضيني، 
ولكن من دون جدوى، ولهذا قرروا قتلي ورمي جثتي على �ضياج املنطقة 
اخل�ضراء.. فجاأة ح�ضر زعيمهم، وعندما راآين )يبدو انه عرفني من 
امل  "خاطبهم غا�ضبًا" حيوانات..  املطبوعات  تن�ضر يف  التي  �ضوري 
جتدوا غري هذا ال�ضحفي البليد.. وبعدين اجلوع كاتله،  �ضاألني حول 
راتبي  ان  اخربه  متقاعد" وماكدت  "انا  فاأخربته  املعا�ضية  او�ضاعي 
التقاعدي )496( الف دينار حتى اطلق هو وجماعته �ضحكة مدوية 
مت�ضورين انها )نكتة(، وحني تيقن الزعيم ان هذا هو راتبي فعاًل بعد 
وامر يل مبليون  انه جمرم،  يبكي مع  كاد  و�ضهادة جامعية،  �ضنة   21
دينار واطالق �ضراحي فورًا... وهكذا اقتادوين وانا مع�ضوب العينني 
واو�ضلوين اىل منزيل... يف االيام الالحقة بداأت اح�ضر امام م�ضرف 

الر�ضيد يوميًا لعلهم يختطفونني من جديد!! 

م�������ق�������االت

ثمة م�صاعر متداخلة تربك املتقاعد 
الذي يكت�صف اأن حياته اجلديدة، 

هي حياة خ�صارات، فهو يخ�صر 
عمله ومكانته االجتماعية ويخ�صر 

اأ�صدقاءه، وحتى على امل�صتوى املادي 
يخ�صر الكثري من دخله.

اختطاف �سحفي!

ت�سوير: �سباح المارة
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املهاجمني  اأ�ضر�س  اأوقف  عنيدًا  �ضاكر  كان 
فنون  ن�ضي  اأّن���ه  اإال  ال����دول،  خمتلف  وم��ن 
على  ميتا  فطرحته  ك��ورون��ا،  بوجه  ال��دف��اع 
ف��را���س امل��ر���س، خ��دع��ه امل��ر���س، وراوغ���ه، 
ويف غفلة من الزمن، ذهبت روح  اأبي فهد 
راد  ال  البقاء،  دار  وه��ي  االآخ���رة،  دار  اإىل 
�ضّكلت  لقد  وع��ده،  من  وال جناة  اهلل،  الأمر 

وفاة القامة الريا�ضية ناظم �ضاكر لوعة يف 
يف  ق�ضاها  يوما   32 بعد  العراقيني  نفو�س 
امل�ضت�ضفى، فاملوت حا�ضر واأحالم العراقيني 
وتبقى  حتقيقها،  ي�ضعب  واالأمنيات  موؤجلة 
واجلوائز  والكوؤو�س  واالأل��ق��اب  االإجن���ازات 
للكرة  الراحل  قّدمه  ما  على  عيان  �ضاهد 
العراقية. عن رحيل االأ�ضطورة ناظم �ضاكر 

قال وزير ال�ضباب والريا�ضة عدنان درجال: 
ي�ضدق  مل  كال�ضاعقة،  اخل��رب  ك��ان  لقد 
يف  كان  التقيته  عندما  وفاته،  خرب  اجلميع 
كثريًا  تاأملت  الفايرو�س،  ب�ضبب  متاأزم  و�ضع 
�ضيء،  بكل  رائعًا  اإن�ضانًا  كان  فقد  لرحيله 
اأ�ضكنه اهلل ف�ضيح جناته وجعل قربه رو�ضة 

من ريا�س اجلنة.

رحل ال�سديق ال�سدوق
التطبيعية يف احتاد  الهيئة  بينما قال ع�ضو 
الكرة العراقي الدكتور اأ�ضعد الزم: لقد رحل 
هناك  لي�س  ال��ويف،  ال�ضديق  �ضاكر  ناظم 
ق�ضوة واملا على ال�ضخ�س ا�ضد من �ضماع نباأ 
�ضيما  له، ال  اٍخ  ِمن  اقرب  كان  وفاة �ضديٍق 
الخِر  الوعِد  �ضادَق  وفيًا  ال�ضديق  كان  اذا 

حلظٍة َقبل ان ياخذُه املوت ِمن �ضديقه، على 
الّرغِم ِمن ان املوت حٌق على ُكِل ان�ضان، اال 
اّنُه االق�ضى واال�ضعب واالفَجع على النف�ِس، 
التي  ال��ذك��ري��ات  ت��ذُك��ر  �ضوى  لنا  يبقى  وال 

كانت جتمعنا معُه.
�سديق العمر

�ضديق  �ضبيب  كاظم  الكبري  احلار�س  ونعى 

عمره ق��ائ��اًل: وداع��ا وداع��ا وداع��ا يا رفيق 
اأيها  وداع��ا  ال��درب،  يا رفيق  وداع��ا  العمر، 
ال��ن��ق��ي، من ق��ري��ر ال��ع��ني، ���ض��اأب��ك��ي��ك ط��ول 
واحلبيب  والرفيق  ال�ضديق  الأن��ك  عمري، 
والعزيز، الكل يحبك يا اأبا فهد، تركت اإرثا 
يا  العني  قرير  من  املحبني،  قلوب  يف  كبريا 
رفيق العمر، لقد عا�ضرته اأيام ال�ضباب التي 

ناظم �ساكر
وداعًا غزال

الكرة العراقية

فار�ض اآخر جتربه الكورونا 
امللعونة على الرتجل، بعد اأن 

كان ي�صّق عنان �صماء املالعب، 
با�صمه، واأخالقه، وفّنه الكروي 

املميز، وقع الفار�ض ناظم 
�صاكر �صحية )اجلائحة( 

التي اأجربته على الرتجل عن 
جواده. 

اأحمد رحيم نعمة - امرية حم�سن



م�������ق�������االت

نرمني املفتي

فنجان حمبة

لغز الر�سيف!

ذات مقال يف عمودي االأ�ضبوعي )م�ضاك�ضة( يف جريدة اجلمهورية، نهاية ت�ضعينيات القرن املا�ضي، اأي بخ�ضم 
احل�ضار كتبت عن )حملة تطوير االأر�ضفة( التي كانت قد بداأت و)ب�ضّدة(، وقلت اإنَّ اأر�ضفة بغداد تتغرّي كّلما 
تغرّي اأمني العا�ضمة، وكاأنَّه يحاول اأن يعرّب عن انزعاجه من �ضوء اإدارة من �ضبقه، لكّنها مع تلك احلملة دخلت 
مرحلة جديدة، اإذ اأ�ضبحت يف )اإعمار( دائم وت�ضاءلت اإن كان التطوير �ضي�ضل يف نهايته اإىل تزويد االأر�ضفة 
بعجالت لت�ضري ِبَنا حني نقف عليها؟ واال ماذا يعني )تطوير االأر�ضفة(؟ وكان ال�ضارع يغار من الر�ضيف، ال �ضيما 
�ضارع الر�ضيد الذي بداأ منذئذ يفقد معامله الرتاثية التي كان اأ�ضحابها يبيعونها رغم دخولها تاريخيا يف قائمة 
الرتاث اأمام اأنظار م�ضوؤويل اأمانة بغداد التي كانت بحّجة الر�ضيف ال ترى ما يجري يف اخلفاء من �ضفقات كان 

ثمنها تخريب البيوت الرتاثية بذريعة اأنَّها اأمالك خا�ضة! 
وحتتفظ ذاكرة عدد من املحافظات باأ�ضماء حمافظني اأ�ضيف اليها لقب )ر�ضيف( ب�ضبب اهتمامهم باالأر�ضفة 

واإعمارها ملرتني واأحيانًا ثالث يف ال�ضنة الواحدة. 
ت اأمور كثرية واأُهملت عمليات االإعمار ل�ضنوات ولكن الر�ضيف حافظ على دالله، ال�ضيء  بعد ني�ضان 2003، تغريَّ
من  مواد  بتغرّي  تتغرّي  واالأر�ضفة  اال  �ضنة  ال متر  لدرجة  تطويره!  وا�ضتمر  جّدًا  ملحوظًا  اليه  االنتباه  كان  الذي 
للزحام  اآخر  �ضببًا  لي�ضّكل  نهارًا  اال  العمل  يحلو  �ضمنتي وطبعا ال  تبليط  واإىل  ملونة  اإىل غري  ملونة  مقرن�ضات 

ال�ضديد وتعر�س العمال اإىل التلوث، تتغرّي االأر�ضفة حتى اإن مل تكن بحاجة اإىل اإعمار.. 
ُتدَلل االر�ضفة بينما معامل �ضارع الر�ضيد ما تزال مهملة ويعمد اأ�ضحابها اإىل تركها دون اهتمام حتى ت�ضقط 
للر�ضيف  املدللة  اجلهة  ولي�ضت  املخت�ضة  اجلهات  بها  ك  تتم�ضَّ ذريعة  هناك  ودائما  �ضقوفها  وتنهدم  جدرانها 

وحدها وهي عدم توفر تخ�ضي�ضات مالية ل�ضرائها واملحافظة عليها! 
ا يف املحافظات اأي�ضا يتم االلتفات اليه مثل االأر�ضفة لكانت  لو اأنَّ كل موقع و�ضارع، لي�س يف بغداد وحدها، اإمنَّ
التي حتت املج�ضرات  اأو ر�ّس امل�ضاحات  لت وُزِرعت.. ومع تغيري االأر�ضفة، يتم تغيري بالط  رت وجتمَّ ُعمِّ املدن 
القريبة. وات�ضاءل ملاذا ال يتم زرع هذه امل�ضاحات، ال �ضيما اأنَّ هناك �ضجريات ومت�ضلقات تتحّمل مناخ العراق 
و�ضتمنح بغداد واملدن بع�س اللون االأخ�ضر بعد اأن بداأت تفقد احلدائق املنزلية واأفقدتها اال�ضتثمارات عددًا من 

متنزهاتها..
ه اال الرا�ضخون يف امل�ضاريع وتكاليفها.. وت�ضتمر حمالت اإعمار االأر�ضفة، ويبدو اأنَّ للر�ضيف لغزًا ال ي�ضتطيع فكَّ
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ُتدَلل الر�سفة بينما معامل 
�سارع الر�سيد ما تزال مهملة 

ويعمد اأ�سحابها اإىل تركها 
دون اهتمام حتى ت�سقط 

جدرانها وتنهدم �سقوفها.

اأجمل  كانت 
جناته  ف�ضيح  اهلل  اأ�ضكنك  عمري،  اأي��ام 
وجعل قربك رو�ضة من ريا�س اجلنة. واإنا 

هلل واإنا اليه راجعون. 
اأيام ل تن�سى 

اأما النجم الكروي ال�ضابق اأ�ضامة نوري فقال 
العني  واإن  ليحزن  القلب  اإّن  عميق:  بحزن 
رحلت  لقد  درب��ي،  رفيق  يا  لفراقك  لتدمع 
بيننا  حا�ضرة  زال��ت  ما  وروح��ك  باجل�ضد 
ويف  �ضورة  كل  يف  منا�ضبة،  كل  يف  ترفرف 
كل مترين ويف كل مباراة ويف كل منا�ضبة، 
عن ماذا اتكلم عن �ضداقة عمرها 53 عامًا 
من اأزقه الدورة، اإىل املدر�ضة، اإىل منتخب 
الرتبية، اإىل نادي القوه اجلوية، اإىل منتخب 
وغريها،  الوطني  املنتخب  اإىل  ال�ضباب، 
القوه اجلوية،  اأول يوم دخلنا نادي  تذّكرت 
منذ  والن�ضاط  باحليوية  �ضبابًا مفعمني  كّنا 
كيف  هدفًا  الأنف�ضنا  ر�ضمنا  اأظافرنا  نعومة 
واجتهاد  بجد  وعملنا  النجومية  اإىل  ن�ضل 
املن�ضود،  هدفنا  اإىل  ن�ضل  اأن  اأج���ل  م��ن 
خري  اجلوي  النادي  وخدمنا  احللم  وحتّقق 
وح�ضلنا  الدولية  اإىل  و�ضولنا  اإىل  متثيل، 
ثم  اآ�ضيا  �ضباب  ملنتخب  االول  املركز  على 
املركز االأول مع املنتخب الوطني يف االألعاب 
ف�ضعرت  اليوم  اأم��ا  وغ��ريه��ا.....  االآ�ضيوية 
واأن��ت غري  النادي  اأدخ��ل  واأن��ا  بفراغ رهيب 
الأن  خطواتي  تعرثت  لقد  بجانبي،  موجود 
���ض��ن��دي ت��غ��ّي��ب ع��ن��ي وراأي����ت ���ض��ورك على 
�ضعور،  دون  دموعي  فنزلت  امللعب،  ج��دار 

حاولت اأخفيها عن النا�س، راأيتهم �ضبقوين 
غزالة،  اأبا  يا  لفراقك  تتوقف  ال  ودموعهم 
�ضوف اأكون �ضّباقا بالدعاء اليك يف �ضالتي. 

رحيلك مل يكن هينًا
يون�س  ال��ع��راق��ي  الوطني  املنتخب  ه���داف 
رحل  قائاًل:  عميق  بحزن  حتّدث  علي  عبد 
اأيقونة اخلليج .. اأبا فهد لقد تركت ب�ضمة 
تركت حزنا  كما  الكرة  وا�ضحة يف مالعب 
اهلل  ب���اأّن  نعلم  حمبيك،  ق��ل��وب  يف  عميقا 
زلت  وما  الوقت  هذا  يف  الرحيل  لك  اختار 
طوياًل،  معنا  املكوث  وحت��ب  احلياة  تع�ضق 
لنداء  م�ضتجيبا  لتغادرنا  القدر،  هذا  لكن 
اأيها  م�ضرعًا  رحلت  وتعاىل،   �ضبحانه  اهلل 
لقد  بعد،  وقتك  يحن  فلم  االأ�ضيل  العراقي 
غادرتنا وتركت اآالف املحبني يبكون فراقك، 
اأفجعت كل  واأفجعتنا برحيلك املفاجئ كما 
من اأحّبك ورافقك خالل رحلتك يف احلياة 
التي طال اأمدها اثنني و�ضتني عاما، فقدنا 
التي كانت متالأ املجال�س بهجة،  �ضحكاتك 
يف  يرفرف  وعلمًا  �ضيء  كل  يف  كبريًا  كنت 
داخل  مميزًا  وقائدًا  العراقية  الكرة  �ضماء 
يف  م��داف��ع��ًا  ب���رزت  االأخ�����ض��ر،  امل�ضتطيل 

طويلة  ل�ضنوات  الرافدين  اأ�ضود  �ضفوف 
الوطني  القمي�س  خ��الل��ه��ا  وارت���دي���ت 
�ضعبًا  كان  رحيلك  اإن  املختلفة،  باألوانِه 

ومل يكن هّينا علينا.
وداعًا اأيقونة الكرة 

اخلليجية  
الريا�ضي  ال�ضحفي  اأم��ا 
فقال:  الداغ�ضتاين  اأم��ري 
ج��وادِه  �ضهوة  عن  ترّجل 
فر�ضان  من  اآخر  فار�ضًا 
ال��ري��ا���ض��ة ال��ع��راق��ي��ة، 
واأي������ق������ون������ة ال����ك����رة 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة  وا���ض��م��ًا 
ك����ب����ريًا خ������دم ك���رة 
القدم العبًا ومدربًا، 
راي���ة  رف����ع  اأن  ب��ع��د 
اال���ض��ت�����ض��الم اأم���ام 
ال��ذي مل  ف��اي��رو���س ك��ورون��ا اللعني 
ال�ضحي  و�ضعه  نرتّقب  كّنا  طوياًل،  ميهله 
من  ت�ضلنا  وهي  باأول  اأواًل  االأخبار  وننتظر 
نرجوه  مبتهلني  اهلل  اإىل  نتذرع  كّنا  اأربيل، 
اأن ي�ضتجيب لدعواتنا وي�ضفيه وينقذ حياته 
يف  تغلغل  الذي  القاتل  الفايرو�س  ذلك  من 
االمكانيات  كل  رغم  منه  ليتمّكن  اأح�ضائه 
ال��ت��ي ���ض��خ��رت الإن���ق���اذ ح��ي��ات��ه، وا���ض��اف 
ونحن  ب��ال�����ض��ع��ادة  �ضعرنا   : ال��داغ�����ض��ت��اين 
ال�ضحية  حالته  حت�ضن  ع��ن  خ��ربا   ن�ضمع 
للرحيل  تهيئه  �ضحوة  كانت  انها  نعلم  ومل 
اهله  لروؤية  فر�ضة  منحه  �ضبحانه  اهلل  وان 
و�ضتبقى  االخري.  الوداع  وتوديعهم  وحمبيه 
و�ضنتذكر  قادمة  الجيال  خالدة  اجنازاته 
يف  الينا  يهديها  ك��ان  التي  الفرحة  دائ��م��ا 
واال�ضيوية.  واخلليجية  العراقية  البطوالت 
باحرف  ا�ضمه  �ضاكر جنما خط  ناظم  كان 
من ذهب جنبا اىل جنب عمالقة الكرة يف 
وباأمل   ،1986 �ضنة  باملك�ضيك  العامل  كاأ�س 
نقول ان الوباء اللعني قطف وردة اخرى من 
�ضبحانه  ون�ضاأله  العراقية  الربا�ضة  حديقة 
له الرحمة وان ي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهمنا 

واهله وحمبيه ال�ضرب وال�ضلوان.



مذ كنت �صغريًا كان ان�صدادي 
لالإمام احل�صني يثري يف 

نف�صي ال�صوؤال، كيف كان ليل 
عا�صوراء ياأخذين بعيدًا على 

جناح احلزن يف �صوت اأمي؟ 
فات�صلَّق غيمة ع�صق ويتحد 

يف حنجرتي ال�صمت.

 

لتج�سيد معركة احلقنّ �سد الباطل

دراما عفوية حتكي واقعة الطف
الت�سابيه

حم�سن اإبراهيم

اأقف عاجزًا اأمام قيثارة االأمل ال�ضومري وهي 
تعزف وجع كربالء، اأمللم حبات العرق والدمع 
مقلتي  على  فريت�ضم  امل��ع��زي��ن،  م��واك��ب  يف 
تر�ضعني  احل�ضني  و�ضرخة  اأج���دادي،  رث��اء 
االنتماء. كلما اأكملت االر�س دورتها اأعادتني 

ملغازلة اجلرح عاريا اأمام احل�ضني.
طريقًا  كانت  ح�ضني  يا  ج�ضدك  يف  الطعنات 

ادخلوا  وقالت  القلب  باب  فتحت  للعا�ضقني. 
اأنَّ كربالء جبل ع�ضق  اأيقنت حينها  اآمنني.. 
كل  واأن���ا  �ضغريًا  كنت  م��ذ  للثائرين.  وقبلة 
�ضبيحة عا�ضوراء اأحاول اأن اأجد يل مكانًا بني 
احل�ضينية(،  )الت�ضابيه  حل�ضور  املتجمهرين 
اأحّلق بعيدا يف �ضماء الطف مع �ضليل ال�ضيوف 
م�ضرحي  م�ضهد  يف  اخل��ي��ل  ح��واف��ر  و���ض��وت 

اأفهم  اأن  تعّلمت  وحني  �ضغريًا،  ا�ضتوعبه  مل 
احل�ضني اأيقنت حينها اأن الت�ضابيه هي دراما 
لتحكي  الزمن  عرب  تنتقل  ح�ضينية  م�ضرحية 

واقعة الطف وتالم�س جرح كربالء. 
م�صرح فطري

زم��ن  ول��ي��دة  احل�ضينية  الت�ضابيه  ت��ك��ن  مل 
م�ضرح  ويعد  القدم  يف  �ضاربة  هي  بل  قريب 

بامتياز،  ح�ضينيًا  عراقيًا  م�ضرحًا  الت�ضابيه 
يتناول معركة الطف اخلالدة واملظلومية التي 
من  ق��رون  عرب  احل�ضني  االإم���ام  لها  تعّر�س 
الزمن، فن تراجيدي فطري يحاول جمموعة 
من  التاريخية  الواقعة  جت�ضيد  النا�س  م��ن 
فن  يدر�ضوا  مل  اأنَّهم  رغم  الفن،  هذا  خالل 
بفطرتهم  ولكّنهم  امل�ضرح،  وتقنيات  التمثيل 
العفوية يحاولون اأن يقدموا تراجيديا الطف 
العر�س  �ضاحة  خالل  من  ب�ضيطة  باإمكانيات 
يتجمهر  ترابية  �ضاحة  تكون  ما  غالبا  التي 
حولها امل�ضاهدون. ومالب�س ب�ضيطة يحاولون 
من خالل األونها اأن ميّيزوا بني مع�ضكر االإمام 
به  املمثلون  يرتدي  ما  غالبا  ال��ذي  احل�ضني 
مع�ضكر  وب��ني  خ�����ض��راء  اأو  بي�ضاء  مالب�س 
االأعداء الذي يتمّيز لبا�ضهم باالألوان احلمراء 
واملزرك�ضة وعلى امتداد غالبة املدن العراقية 
ميار�س هذا الطق�س يف �ضهر حمرم احلرام 
ال �ضيما يف اليوم العا�ضر، ولكل مدينة طقو�س 
كربالء  مدينة  يف  الت�ضابيه،  اأداء  يف  خا�ضة 
يجوب  اإذ  خمتلفة  بطريقة  الت�ضابيه  تقام 
يزيد(  و)جي�س  احل�ضني(  )جي�س  املمثلون 
مثل هذا  باملتفرجني يف  تغ�ّس  التي  ال�ضوارع 
ممزوجة  والتكبري  ال�ضيحات  تتعاىل  اليوم، 
يف  اأم��ا  احل�ضني،  قتلة  على  والدعاء  بالبكاء 
منحى  الت�ضابيه  فتاأخذ  االأخ��رى  امل��دن  باقي 
الطق�س  هذا  على  القائمون  يحاول  م�ضرحيًا 
اأن يقربوا اإىل املتفرجني  واقعة الطف ب�ضورة 
عفوية، فيقع االختيار على �ضخ�ضيات معينة 
توؤدي اأدوار تلك  املعركة الفا�ضلة بني احلق 
خطابي  مقطع  �ضخ�ضية  ولكل  وال��ب��اط��ل، 

ينا�ضب دورها يف واقعة الطف.
تعّر�ضت  احل�ضينية  ال�ضعائر  من  وكغريها   
لهذه  اأت��ي��ح  ول��و  وامل��ن��ع  للمحاربة  الت�ضابيه 
هام�س  فيها  اأج��واء  و�ضط  تتم  اأن  ال�ضعرية 
من احلرية ل�ضاهدنا اليوم م�ضرحًا ح�ضينيًا 
امل�ضرحي  ال��ع��ر���س  تفا�ضيل  ب��ك��ل  يتمتع 

وتقنياته.
غياب م�صرح التعزية

يف  ي��ذك��ر  داود  منا�ضل  ال��دك��ت��ور  ال��ف��ن��ان 

ال  قائال:  العراق  يف  التعزية  م�ضرح  كتابه  
ال��ع��راق  يف  التعزية  طقو�س  اأهمية  تكمن 
اللطم  يتم  تراجيدية  دينية  طقو�ضًا  كونها 
بن  احل�ضني  �ضخ�ضية  على  فيها  وال��ن��واح 
علي )ع( فح�ضب، بل اإّنها كانت �ضت�ضهم يف 
اأن  لو  العراقي  امل�ضرح  وبناء م�ضرية  تطوير 
الظروف املو�ضوعية لهذا الفن كانت ت�ضري 
ب�ضكل �ضوي، مثلما قّدمت الطقو�س اليونانية 
االأ�ضا�س القومي لبناء امل�ضرح االإغريقي )اإن 
طقو�س  تقدمي  يف  التامني  والزهد  االإمي��ان 
عملية  يف  احلا�ضم  الدور  لهما  كان  البكاء، 
�ضري وتكوين امل�ضرح اليوناين(. اإننا نتحّدث 
عن تراجيديا احلياة يف اجل�ضد، وهي لي�ضت 
واحدة  حركة  يف  الكل  واإمنا  فرديًا،  ج�ضدًا 
متوحدة متنوعة ومتنا�ضقة، ال اأحد ميلك اأن 
يجزم اأن هذه الطقو�س متار�س ل�ضبب ديني 
احل�ضني  دام  ما  ال�ضيعة  �ضيبكي  بل  فقط، 

)ع( ح�ضب اعتقادهم �ضيكون �ضفيعهم يوم 
ال�ضيا�ضي  وج��ه  يف  و�ضي�ضرخون  القيامة، 
احتمالهم.  على  ي��ق��َو  مل  ال���ذي  ال�ضلطوي 
واجلدير بالذكر اأّن هذه الطقو�س منعت يف 
منت�ضف ال�ضبعينيات من القرن املا�ضي يف 
العراق وهكذا اأ�ّض�س ال�ضيعة من خالل هذه 
م�ضرحية  لفرجة  الرحب  الف�ضاء  الطقو�س 
ال��ذي  الطق�ضي  امل�����ض��رح  ه��ذا  ت��راج��ي��دي��ة، 
كان )اأرتو( يبحث عنه )وكروتوف�ضكي( يف 
م�ضرحه الفقري واأخريًا يذهب )بيرت بروك( 
اإىل قرية اإيرانية ليقول بعدها، �ضاهدت يف 
االأ�ضياء  اأقوى  من  �ضيئًا  نائية  اإيرانية  قرية 
التي �ضاهدتها يف امل�ضرح يف اأميا وقت م�ضى 
حتت  يجل�ضون  ق��روي   400 من  )جمموعة 
اإىل  ال�ضحكات  هدير  من  ينتقلون  �ضجرة 
متامًا  يعرفون  اأّنهم  رغم  العلني،  النحيب 
)ع(  احل�ضني  �ضاهدوا  فقد  الق�ضة،  نهاية 
�ضابقًا وهو يتعّر�س خلطر القتل، وكيف كان 
وعندما  بعدئذ،  وا�ضت�ضهاده  اأع��داءه،  يناور 
امل�ضرح  �ضكل  ي��غ��دو  )ع(  احل�����ض��ني  مي���وت 
حقيقيًا(. ولكن ال�ضوؤال االأهم هنا: اأين هي 
العراقي وهو وريث هذه  امل�ضرح  التعزية يف 
�ضوؤال  اأر���ض��ه؟  على  متت  التي  الرتاجيديا 
احل�ضني  ا�ضت�ضهاد  منذ  ج��واب  اىل  بحاجة 

)ع( اإىل يومنا هذا.

تاأخذ الت�صابيه منحى م�صرحيًا يحاول 
القائمون على هذا الطق�ض اأن يقربوا اإىل 
املتفرجني  واقعة الطف ب�صورة عفوية، 

فيقع االختيار على �صخ�صيات معينة 
توؤدي اأدوار تلك  املعركة الفا�صلة بني 

احلق والباطل.
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كان  من  تويف  فقد  يتيمًا،  اأ�ضبح  �ضنيور(  )اأب��و 
طارق  الفنان  وال��ربام��ج،  امل�ضارح  على  يحركه 
يف  ال��دم��ى  م�ضرح  ق��ام��ات  اأب���رز  اأح���د  الربيعي 
تاركًا  عامًا   )83( ناهز  عمر  عن  رحل  العراق 

اأعماله الفنية التي تخّلد ذكراه. 

�صعادة االأطفال
ولد الراحل يف العام 1937 وبداأ العمل يف االإذاعة 

ومن ثم التلفزيون وواكب انطالق بث التلفزيون 
"اأنور  زميله  مع  ق��ّدم  اإذ   ،1956 ع��ام  العراقي 
"قرقوز"،  اآن���ذاك  ال�ضهري  الربنامج  حريان" 
اأوائل من عمل يف فنون الدمى  الراحل كان من 
حتتاج  خيطية  دمى  وهي  )املاريونيت(  �ضيما  ال 
مهارة بتحريكها، تاأّثر الربيعي بالفنان امل�ضري 
يف  للدمى  العرائ�س  معهد  يف  ودر���س  )�ضكوكو( 
ال�ضقى"  "�ضالح  الفنان  يد  على  وت��دّرب  م�ضر 

من  رحل  الكبرية"،  "الليلة  اأوبريت  خمرج  وهو 
مدى  على  واالأ�ضرة  الطفل  ل�ضعادة  كان م�ضدرًا 
عقود من الزمن عرب براجمه الرتفيهية املتنوعة 

اجلميلة.

ال�صبكة واآخر حوار
اآخر  ن�ضرت  قد  العراقية" كانت  ال�ضبكة  "جملة 
الربيعي  ط��ارق  الفنان  للراحل  �ضحفي  ح��وار 

فيه  حت���ّدث  الكناين"،  "علي  ال��زم��ي��ل  اأج����راه 
ال��رب��ي��ع��ي ع��ن اأه���م حم��ط��ات ح��ي��ات��ه يف عمله 
املقتطفات:  بع�س  منه  نذكر  امل�ضرحي  الفني 
يقول الربيعي كانت رحلة االنطالق نحو ال�ضهرة 
عرب الربنامج التلفزيوين "قره قوز" حني التقى 
حريان"  "اأنور  الراحل  الفنان  عمره  �ضديق  مع 
اال�ضتعرا�ضي  الفني  املهرجان  يف   1955 ع��ام 
الذي اأقامته اآنذاك اإحدى الفرق الفنية امل�ضرية 
على حدائق لونابارك يف �ضارع ال�ضعدون ببغداد، 
اإذ قدمت هذه الفرقة من بني عرو�ضها م�ضاهد 
ذلك  فجذب  املتحركة،  الدمى  باألعاب  متثيلية 
طريقة  تعلم  يف  الربيعي  ط��ارق  الفنان  انتباه 
حتريك الدمى والعمل مع حريان معا يف االإذاعة 
�ضمن برنامج اإذاعي ا�ضمه ركن العمال وان�ضم 
اإليهم كذلك املطرب عبد ال�ضاحب �ضراد الذي 

كان يف بدايات م�ضريته الفنية اآنذاك. 
زنوبة وا�ضربن�س

�ضخ�ضيات  )كنو(  و  )زن��وب��ة(  و  �ضنيور(  )اأب��و 
على  وح��ريان  الربيعي  حر�س  لالأطفال  بة  حمبَّ
ال�ضعبية  باللهجة  ال�ضخ�ضيات  ت��ل��ك  ت��ق��دمي 
اخل�ضب  م��ن  ت�ضنع  ك��ان��ت  ال��دم��ى  ال���دارج���ة، 
مع  بالتناغم  وحت��رك  باليد  وتلب�س  والقما�س 
احلوار، ولعل من الطريف اأن دور زنوبة قد اأدته 
ا�ضمها  االإذاع���ة  يف  طابعة  كاتبة  تعمل  موظفة 
عن  واحد  دينار  قدره  اأجر  مقابل  "ا�ضربن�س" 
هو  للربنامج  االأج��ور  جمموع  كان  اإذ  حلقة،  كل 

15 دينارًا .
كما �ضارك الراحل يف اأعمال تلفزيونية كان منها 
متثيلية )6 كرا�ضي( مع الفنان حمودي احلارثي 
يف  ليلى  "جمنون  متثيلية  وك��ذل��ك  واآخ���ري���ن، 
الريف" مع الفنان �ضلمان جوهر، واأي�ضا "�ضفينة 
و"ماكو  قفطان،  �ضامي  الفنان  مع  احلكايات" 
ال�ضينما  يف  اأم��ا  وغريها،  منوت"  و"لن  جارة" 
فيلم  يف  هي  فقط  واح��دة  م�ضاركة  لديه  فكانت 

ورا�ضم  الرزاق  عبد  اأ�ضعد  الفنان  "اجلابي" مع 
اجلميلي واآخرين.

ا�صتذكار وفاء 
ه��ارف  علي  ح�ضني  ال��دك��ت��ور  امل�ضرحي  الفنان 
والو�ضط  العراقي  امل�ضرح  وّدع  ق��ائ��اًل:  حت��ّدث 
تاركا  ال��ع��راق،  الدمى يف  فن  رم��وز  اأح��د  الفني 
للطفولة  بالعطاء  ح��اف��اًل  و���ض��ج��اًل  فنيًا  اإرث����ًا 
لذا  متحى،  ل��ن  اإب��داع��ي��ة  ب�ضمة  وم��ن  وفنونها 
�ضيبقى فقيدنا طارق الربيعي خالدًا يف ذاكرتنا 
وفنون  واالإعالم  والفن  العراقية  الثقافة  وذاكرة 
كان  ال��ذي  ال��ع��راق  تلفزيون  ذاك��رة  ويف  الدمى 
واآخر  تاأ�ضي�ضه،  منذ  فيه  والعاملني  رواده  اأح��د 
هو  الربيعي  ط���ارق  الفنان  للراحل  فني  عمل 
�ضنتني  قبل  قدمناها  التي  )ب��غ��ددة(  م�ضرحية 
رحيم  تاأليف  من  بغداد  يوم  احتفالية  مبنا�ضبة 
ه��ارف، رحم اهلل  واإخ��راج ح�ضني علي  العراقي 
فقيدنا الفنان الراحل وعهدًا اأن نبقى على عهده 
وثقافتها  الطفولة  اأج��ل  من  ومبادئه  وم�ضريته 

وفنونها.

دموع خالد جرب
م�ضرح  يف  واملخت�ضة  الباحثة  قالت  جهتها  من 
الدمى الدكتورة زينب عبد االأمري، م�ضرية حافلة 
من العطاء والريادة يف فن الدمى للراحل الكبري 
الفنان طارق الربيعي الذي يعد من الرعيل االأول 
التلفزيوين  للبث  االأوىل  البدايات  واكبوا  الذين 
املبا�ضر يوم كان باالأ�ضود واالأبي�س وبالتزامن مع 
الفنان  زميله  مع  اتفق  للتلفزيون  البدايات  تلك 
الراحل اأنور حريان على موا�ضلة تقدمي برنامج 
عبد  االأول  مقدمه  غ��ادره  اأن  بعد  قوز"  "قره 

ال�ضتار عبد الرزاق لتطوعه يف اجلي�س. 
الفنان خالد جرب �ضديق  الر�ضام  اىل ذلك قال 
الراحل الربيعي، بكيت بحرقة واأمل وح�ضرة عند 
طارق  الفنان  عمري  �ضديق  وف��اة  نباأ  �ضماعي 
هذا  عن  لريحل  وحيدًا  تركني  اأن  بعد  الربيعي 
الطفولة،  خدمة  يف  ر�ضالته  اأدى  اأن  بعد  العامل 
كان ي�ضاأل عني دائما ويتفّقد �ضحتي، رحمه اهلل 

برحمته. 

�سنيور"  "اأبو 
و"القره قوز" 
يبكيان

من عا�ض طفولته بني اخلم�صينيات 
وال�صبعينيات يتذكر �صخ�صية )اأبو 
�صنيور( يف برنامج الدمى املتحركة 
)قره قوز( الذي كان يعر�صه 
التلفزيون العراقي يف تلك احلقبة 
الذي ا�صتمر عر�صه على مدى 
عقود طويلة حتى متوز عام 2000 
اإثر وفاة ال�صخ�صية املحورية فيه 
الفنان اأنور حريان وا�صتمر تقدميه 
على امل�صارح املتنقلة واملنا�صبات 
واالحتفاالت اخلا�صة والعامة حتى 
عام 2007.

بعد رحيله عن عمر 
ناهز )83( عاما

 طارق
الربيعي  

اأحمد �سمي�سم
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ح�ضب  ال��وق��ائ��ع  ���ض��رد  اإىل  ال�ضينما  ت�ضعى 
الوقائع  ترتيب  واإع���ادة  الزمني  الت�ضل�ضل 
التاريخ  يكتفي  بينما  �ضينمائي،  خيال  وفق 
اخطاء  وكانت  االأح���داث،  وفهم  بالتف�ضري 
تاريخية عديدة ارتكبتها االفالم ال�ضينمائية 
التي  التاريخية  االأخ��ط��اء  ن��ق��ا���س،  مو�ضع 
مو�ضع  كانت  ال�ضينمائية  االأف��الم  �ضهدتها 
اأمثلة  وه��ن��اك  ال�ضابع.  الفن  لنقاد  نقا�س 
وا�ضحة  اأخطاء  فيها  ارتكبت  عدة  م�ضهورة 

رغم ح�ضول بع�س تلك االأفالم على جوائز 
اأو�ضكار.

فيلم )300(
�ضنايدر  زاك  اإخ��راج  من  ملحمي  فيلم  هو 
وبطولة جريارد بتلر، ي�ضتعيد اأحداث معركة 
ملك  وقتال  امليالد  قبل   48 ع��ام  ترموبيل 
حتى  حماربيه  و300  ليونيدا�س  اإ�ضربطة 
املوت مبواجهة خ�ضايار�ضا وجي�ضه الفار�ضي 
االأ�ضطوري، لتن�ضاأ اإثر هذه املعركة ما ميكن 

اأث��ار  العامل.  يف  دميقراطية  اأول  اعتبارها 
ت�ضاعد  مع  تزامنه  ب�ضبب  اجل��دل  الفيلم 
حدة اخلالفات بني الواليات املتحدة واإيران 
االأخرية  واتهمت  النووي،  برناجمها  ب�ضبب 
هوليوود بالرتويج لفكرة مغلوطة عن الفر�س 
يعرف  وال  ب�ضكل عام.  الفار�ضية  واحل�ضارة 
يق�ضدون  الفيلم  �ضانعو  كان  اإن  بال�ضبط 
تنفيذ فيلم تاريخي اأم جمرد دراما م�ضتوحاة 
باأي  يلتزم  ال  فالفيلم  تاريخية،  اأح��داث  من 

�ضواء يف  الواقعية  التاريخية  االأح��داث  من 
تفا�ضيل موقعة ترموبيل اأو يف مالب�س امللك 
وكذلك يف �ضن اأع�ضاء املجل�س االإ�ضربطي، 
الكربى يف  التاريخية  املغالطة  كانت  بينما 
اإال من �ضورت  فكرة قتال اجلي�س وهو عار 

جلدي وهو ما ينايف الواقع متامًا.
فيلم )امل�صارع(

اإخ��راج ريديل  �ضهري من  تاريخي  فيلم  هو 
�ضكوت وبطولة را�ضل كرو وخواكني فينيك�س 
جوائز  خم�س  ح�ضد  هون�ضو،  ودجيمون 
اأو�ضكار من بينها جائزة اف�ضل فيلم، كما 
الأف�ضل  غلوب  غولدن  بجائزة  الفيلم  فاز 
فيلم دراما واأف�ضل مو�ضيقى. تدور اأحداث 

الفيلم يف اإطار مليء بالت�ضويق واالإثارة اأيام 
ماك�ضيمو�س  عن  الرومانية  االإم��رباط��وري��ة 
عبد  اإىل  يتحول  الذي  ال�ضابق  اجلي�س  قائد 
من  لالنتقام  ي�ضعى  م�����ض��ارع  ث��م  مم��ل��وك 
ك��وم��ودو���س ال��ذي قتل زوج��ت��ه واب��ن��ه. تقول 
يكن  مل  ك��وم��ودو���س  اإن  التاريخية  الوقائع 
كان  بل  الفيلم،  �ضوره  كما  خمتاًل  جمنونًا 
اإمرباطورًا جيدًا ا�ضتمرت فرتة حكمه لعقود 
من  �ضكل  ب��اأي  التاريخ  يتطرق  ومل  طويلة، 
وفاته  اأن  كما  لوالده،  قتله  مل�ضاألة  االأ�ضكال 
ولي�س  املر�س،  ب�ضبب  طبيعي  ب�ضكل  حدثت 

يف �ضاحة امل�ضارعة كما �ضور الفيلم ذلك.
 فيلم )بريل هاربر(

مايكل  اإخ���راج  م��ن  درام���ي حربي  فيلم  ه��و 
هارتنت.  وج��و���س  اأف��ل��ي��ك  ب��ن  ومتثيل  ب��اي 
ميناء  على  الياباين  الهجوم  الفيلم  يتناول 
الثانية  ال��ع��امل��ي��ة  احل���رب  يف  ه��ارب��ر  ب���ريل 
االأح��داث  وه��ي  تبعته،  التي  دوليتل  وغ��ارة 
التي اأدت اإىل دخول الواليات املتحدة ب�ضكل 
احللفاء.  قوات  جانب  اإىل  احلرب  يف  فعلي 
الأف�ضل  اأو�ضكار  جائزة  على  الفيلم  ح�ضل 
مونتاج �ضوتي عام 2002، كما حقق اأي�ضًا 
جناحًا جماهرييًا عامليًا على م�ضتوى �ضباك 
 449 االإي���رادات  اإجمايل  بلغ  اإذ  التذاكر، 
الفيلم  اإنتاج  ميزانية  اأن  رغم  دوالر،  مليون 
بداية  .يف  دوالر  مليون   198 ال�  تتجاوز  مل 

النازيني  قاتل  اأنه  والد داين  يقول  الفيلم، 
يف  الفرن�ضيني  احللفاء  ق��وات  �ضفوف  يف 
ت�ضري  التاريخية  ال��وق��ائ��ع  لكن  ف����ريدان، 
القوات  و�ضول  قبل  انتهت  املعركة  اأن  اإىل 
االأمريكية اأ�ضال اإىل اأوروبا، كما اأن ت�ضوير 
يتغلبان  وهما  وداين  راف  للبطلني  الفيلم 
اأمر  املغرية  الطائرات  من  كبري  على عدد 
مبالغ فيه، فالواقع يوؤكد اأن عدد الطائرات 
عليها  التغلب  مت  التي  املهاجمة  اليابانية 

كانت اأقل من ذلك العدد بكثري.
فيلم )مملكة ال�صماء(

ريديل  اإخ��راج  من  تاريخي  اأمريكي  فيلم 
غرين  واإيفا  بلوم  اأورالن���دو  وبطولة  �ضكوت 
القرن  يف  اأح��داث��ه  ت��دور  م�ضعود،  وغ�ضان 
الثاين ع�ضر خالل فرتة احلروب ال�ضليبية، 
وه���ي ق�����ض��ة احل�����ّداد ب��ال��ي��ان ال���ق���ادم من 
للم�ضاركة  القد�س  اجت��اه  يف  فرن�ضية  قرية 
امل�ضيحيني  ب��ني  دارت  ال��ت��ي  امل���ع���ارك  يف 
امل�ضلمني  ا���ض��رتداد  حم��اوالت  يف  وامل�ضلمني 
وهي  االأيوبي،  الدين  �ضالح  بقيادة  للمدينة 
املواجهات التي انتهت بانت�ضار امل�ضلمني يف 
معركة حطني وفكهم احل�ضار عن القد�س. 
حافل  اإن��ه  اإال  للفيلم  العالية  اجل��ودة  رغ��م 
باليان  بني  فالعالقة  التاريخية،  باالأخطاء 
و�ضيبيل ال وجود لها، بل اإن باليان يف الواقع 
كما  �ضابًا  ولي�س  ال�ضن،  يف  كبريًا  كهاًل  كان 

اكرث  القد�س  احتالل  يدم  الفيلم، مل  �ضوره 
يف  املمثلني  ل�ضان  على  ج��اء  كما  ق��رن  م��ن 
 1099 88 عامًا بال�ضبط بني  الفيلم، بل 
اأن  ذل��ك  اإىل  اأ���ض��ف  م��ي��الدي��ة،   1187 و 
�ضالح  جيو�س  ب��ني  ال��ق��وى  م��ي��زان  ت�ضوير 
فتعداد  فيه،  مبالغًا  كان  وال�ضليبيني  الدين 
األ��ف   12 يتجاوز  مل  ال��دي��ن  ���ض��الح  ق���وات 
مقاتل يف معركة حطني، وهو عدد اأقل بكثري 
من تعداد القوات ال�ضليبية عك�س ما حاول 

الفيلم اإي�ضاله.
امل�ضيحية  اجلمعيات  بع�س  اأن  هنا  الطريف 
املت�ضددة يف اأوروبا والواليات املتحدة رف�ضت 
على  راأيها،  ح�ضب  لهجومه،  الفيلم  حمتوى 
عن  اإي��ج��اب��ي��ة  ���ض��ورة  وت��ق��دمي��ه  امل�ضيحيني 

امل�ضلمني.

اأف�����الم ���س��ي��ن��م��ائ��ي��ة ره��ن 
الأخطاء التاأريخية

هل ميكن 
اأن ت�صبح ال�صينما اأحد 
العنا�صر املوؤثرة  فى كتابة التاريخ؟.. وهل 
ميكن االعتماد عليها كوثيقة توؤرخ لوقائع تاريخية، خا�صة املعا�صر 
منها، ل�صناعة ال�صينما ولالإنتاج ال�صينمائى؟ ومابني الواقعة والزمن هناك عامل م�صرتك بني 
ال�صينما والتاريخ، ويكمن اخلالف يف التحليل وال�صرد

 اإعداد "جملة ال�سبكة"
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خ����������ي����������ال

مقداد عبد الر�سا

يف زمن الطوق احلديدي الذي ُي�ضد على اأعناق كثري من الفنانني هنا، ويف كثري من 
م�ضاحات العامل، ي�ضتد عناد الفنان يف العطاء، لكنه عطاء مك�ضور بع�س ال�ضيء، اإنك لن 

ت�ضتطيع اأن ت�ضع ب�ضمتك اإال عرب االأر�س التي اأجنبتك. نعم، ميكن اأن تنجز اأ�ضياء كثرية 
لكنها كما اأ�ضلفنا تظل ناق�ضة، ناق�ضة اجلدران وال�ضوارع واحلواري وحتى الطق�س الذي 

كنت تفتح �ضدرك له. كثري من البلدان طاردة للمواهب ب�ضبب املزاج، وال�ضيا�ضة، والتخلف. 
تعالوا نختار اأّي البالد يف وطننا العربي هي االأكرث طردًا الأهلها؟

 1924 ع��ام  �ضباط  �ضهر  م��ن  التا�ضع  يف 
تلك  ويف  ال���داخ���ل.  اإىل  روح����ه  ف��ا���ض��ت 
مقاليد  �ضتالني  االأ�ضود  ال�ضبح  توىل  ال�ضنة 
نهاية  وعند  تبلي�ضي  مدينة  ويف  احل��ك��م. 
فوق  الفراق  غ��راب  حط  )م�ضخي(  �ضارع 
االأب  غ��ادر  وح��ي��دًا.  فاأحاله  الطفل  كتَفي 
اإن��ق��اذ  يجب  االأم.  فعلت  وك��ذل��ك  البيت 
اأكرث  بيت الفراء بالفراق كي تكون حياتنا 
�ضعادة، علينا اأن نتجه عك�س ريح التالقي. 

كثري من الكتب واالآثار النادرة يحتفظ بها 
االأب، هذه العدوى �ضوف تنتقل اإىل الفتى 
ُيعتقل  التفتي�س  حمالت  اأثناء  يكرب.  حني 
الفتى  هدهدة  عن  االأم  تنقطع  مل  االأب، 
راحة  يف  ي�ضع  اأر�ضتقراطيًا  ن�ضاأ  وتدليله، 
االأج���داد، ومن  اأب��واب ظ��الل  كفه مفاتيح 
مي�ضك مبفاتيح هذه االأبواب �ضوى اأ�ضحاب 
العقول االأر�ضتقراطية؟ مل ُتخلق �ضينما من 

قبله، هكذا هو احلال، يقول:

- اأنا االأف�ضل..
ت�ضاأله الناقدة خريية الب�ضالوي يف مقابلة 

ملجلة ال�ضينما، العدد 14- 1970
 - من يعجبك من خمرجي العامل؟

راأي  باردجانوف، هذا  بثقة: �ضرجييه  قال 
الأ�ضبحت  واقعيًا  اإن�ضانًا  كنت  لو  حقيقي، 
عندي بدلتان يف االأقل، كنت �ضاأ�ضبح فنانًا 
التي  غري  اأخ��رى  بدلة  امتلكت  لو  فا�ضاًل 

اأرتديها.

معلقًا  ك��ان  البخيلة  اأيامه  من  امل�ضرق  يف 
ويعي  النقو�س،  تده�ضه  اآ���ض��رة،  باأ�ضياء 
قراءة الزخارف، حب غريزي للمجوهرات 
النادرة،  االأثرية  والقطع  الثمينة  واحللي 
ح بها بعيدًا بعد �ضنوات لي�ضنع من  لكنه طوَّ
اأب��دًا.  خالدة  ظلت  اأيقونات  االأر���س  تراب 
عربات  النذر،  عربات  اخلطوط،  ت�ضتفزه 
احلديد، اجلثث احلديدية، يدر�س عامًا يف 
املوؤ�ض�ضة  يف  عامني  ثم  املوا�ضالت،  معهد 
 )1945( اخل�ضب  ع��ام  ويحل  النغمية، 
مو�ضكو  يف  لل�ضينما  العايل  باملعهد  ليلتحق 
ويتخرج فيه عام 1951 حيث نهل من رجال 
العامل.  اأده�ضوا  الذين  ال�ضوفييت  ال�ضينما 
يف  يتعلم  راح  لل�ضورة  نهمه  ير�ضي  ولكي 
)ايكور  الأ�ضتاذه  م�ضاعدًا  كييف  �ضتوديو 
�ضافجينكو( الذي اأحبه كثريًا طوال حياته.

 يف عام 1954 و�ضع اإبهامه فوق اأول عمل له 
)اأندريي�س(.. خيال ال ين�ضب، كرة يحملها 
بني كتفيه تبعده عن ال�ضائد واليومي، يفكر 
يف عمل جاد، لكنه يرتطم بجدار النظام 
ال�ضارم، يخفي �ضجره خلف ظهره وميد 

يده االأخرى اإىل منِتج حاول ا�ضتغالله :
)الرجل  فلم  يف  العمل  ب���داأت  عندما   -
للقرية  روؤيتي  لكن  اكت�ضفت ذلك،  االأول( 
اأثرية اإىل نف�ضي، تعلمت  االأوكرانية كانت 
فيها اإيقاع ال�ضعر وخارطة جلمال ال ُيحد، 
اأر�ضم ذلك فوق ال�ضا�ضة، لكن  اأن  حاولت 
اأنهت  �ضدي  حتاك  كانت  التي  الد�ضائ�س 

االأجداد  )ظالل  �ضورة  واأحالت  �ضيء  كل 
الت�ضوير،  اآالت  ن��ث��ار:  اإىل  املن�ضيني( 
التنب  تناثر  الرافعات.  الرائعة،  الن�ضب 
يف هواء الد�ضائ�س االأ�ضود واأحاله اإىل اإبر 
اأنا  اأتعطل،  ومل  امل�ضكني،  قلبي  يف  تنغرز 
ذا: )دمكا 1958(  اأنا  وها  للعمل  خملوق 
االأي����ادي  و)   )1959 اأوزيف  و)ن��ات��ال��ي��ا 
الطويلة  االف���الم  ث��م   ،)1959 الذهبية 
و) زهرة  االأوكراين 1961(  )الراب�ضودي 
العايل  باإح�ضا�ضه   .)1962 احلجر  ف��وق 
ذات  نقيًا،  وب��ق��ي  بعيدًا  بالبائ�س  ح  ط���وَّ
اأو  تكون  اأن  نف�ضه:  حّدث  اأربعيني  �ضباح 
ب�ضكل  البقاء  على  واأ�ضر  مهنتك،  تبدل 

ي�ضتحقه:
ق��ادرًا على اخللق وغري  الفنان  -اإذا كان 
�ضرحًا  يخلق  اأن  باإمكانه  نف�ضه  من  وِجل 
حلياته. ويح�ضر االأجداد املن�ضيون يف عام 
يتغلب  كي  له  موؤ�ضر  اأول  هو  هذا   ،1964

على م�ضاعر الوح�ضة واالأمل ..
ق�ضة  ع��ل��ى  قب�ضتي  اأح��ك��م��ت  اأن  -ي���وم 
ال  عا�ضق  اأنني  �ضعرت  )كوت�ضبيني�ضكي( 
م�ضتقر له، كل �ضيء اأمامي عظيم ورائع: 
ال��ه��ارم��وين ال��الم��ت��ن��اه��ي، ���ض��ع��ور غامر 
حتت�ضن  الطبيعة  حني،  اإىل  ولو  بالغبطة 
الفن، يحمل اأدواته ويقارع، يحث اخلطى 
وي�ضرخ  يكت�ضف  قبله،  �ضينما  ال  حيث 
يجن  يكاد  بل  الكت�ضافه،  كطفل  منده�ضًا 
تنمو  الطحالب  لكن  االك��ت�����ض��اف.  ل��ه��ذا 

اأعناق  ح��ول  لاللتفاف  حم��اول��ة  يف  اأب���دًا 
املواهب املتحررة، مل يفهمه كثريون. اأثناء 
الت�ضوير �ضدم امل�ضور )يوري األيانكوف( 
وامل��م��ث��ل��ة )الري�����ض��ا ك��ادوج��ون��ك��وف��ا( مبا 
العمل،  يف  اال�ضتمرار  ورف�ضا  �ضاهداه، 
اإقناعهما.  م��ن  متكن  النهاية  يف  لكنه 
يوبخه مدير االأ�ضتديو اأكرث من مرة اأثناء 
لقد  النهاية:  وتاأتي  واحد،  م�ضهد  ت�ضوير 
مهرجانات  يف  ج��ائ��زة   14 الفلم  ح�ضد 
واأط��رب  الثقافة  اأنع�س  خمتلفة،  عاملية 
فلم  اإن��ه  ك��اف��ة،  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  النقاد يف 

)ظالل االأجداد املن�ضيني(.
ال�ضرب  خ���ارج  عاليًا  ب��اردج��ان��وف  ح��لَّ��ق 
ردة  الطاغي  ح�ضوره  �ضّبب  لقد  كعادته، 
اإذ  ال�ضتار احلديدي،  قبل  فعل كبرية من 
اآنذاك،  الو�ضع  تتالءم مع  اأفكاره  تكن  مل 

يخاطب عمال �ضتوديو كييف :
تفكك  اإىل  تعود  هذا  ع�ضرنا  ماآ�ضي  -اإن 
الفنانني اأنف�ضهم، كما اأن قدراتنا مل تعطنا 
�ضغرية  وعقولنا  ك��ذب،  اإن��ه��ا  ���ض��يء،  اأي 
املو�ضيقى  تعي  ال  حم���دودة  ثقافة  وذات 
جدى  اهتمام  اأي  لدينا  ولي�س  االأدب،  وال 
بالفن، اإن مدير الت�ضوير وم�ضاعده لي�ضت 
وعليه  ج��دًا،  ق��درات حم��دودة  اإال  لديهم 
اعتدنا  لقد  الفن،  على  ثقيل  عبء  فهما 
اأن نحب اأمرا�ضنا ونكون عبيدًا لها، ولي�س 
اأن ن�ضتبدل جوهر اجليد مبوا�ضيع  غريبًا 

بائ�ضة، اإن هذه االأمور تكاد تع�ضف بي.

هال �صينما

�سريجييه باردجانوف
ظالل الأجداد املن�سيني

3-1
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بابل(  )اأ�ضد  االأخ��رية  ال�ضعرية  جمموعته 
ال��ق�����ض��ي��دة ال��ت��ي ت��ب��وح ب��ك��ل م��ا ف���ات من 
املحظور واملهم�س اأثارت ردود اأفعال واعية، 
اإذ عّدها ال�ضاعر الكبري )اأدوني�س( اأهم ما 

كتب من �ضعر بعد ال�ضّياب عن االنهيار .
الفهم  ب��ح��دود  البع�س  يل  ي�ضمح  ال  رمب��ا 
�ضاعر  حيدر  جليل  اإن  اأق��ول  اأن  املت�ضطح 
اأ�ضبع خ�ضو�ضية  خارج التحقيب بحكم ما 

جتربته من وعي �ضعري – ذهني.
���ض��ن��وات املنفى  ب��رغ��م  ب��ب��غ��داد  امل��ج��ن��ون 
وق�ضوتها يجيب عرب هذا احلوار عن الكثري 
ال�ضاعر  وان��ط��ب��اع��ات  ال�ضعر  ه��م��وم  م��ن 

العارف.
التبا�س التاريخ باخليال

بابل" و"كاأن" بوح  "اأ�ضد  يف  ق�ضائدك   *
هي  وهل  واأماكن،  وقائع  التاريخ  من  قادم 

دعوة ال�ضعر للت�ضمني التاريخي؟
-يختزُل ال�ضعُر تاريخ الفرِد واجلماعة باأثر 
الذكرى واأثر املا�ضي والتحوالت يف الروح، 

وللتاريخ دمغٌة يف االأثر ال�ضعري.
بقدر  ارجت��اع��ًا  اأو  دع��وة  اأكتُب  ما  يف  لي�س 
خ�ضمه  اإزاء  االأ���ض��ري  حماكمة  اأ�ضميه  ما 
املجهول يف ال�ضرية التي اأُجربنا اأن نحياها 
وهذه ال�ضرية مفتوحٌة على الدم واخلذالن 
والتاأفف والغدر. ويف �ضعري يلتب�س التاريخ 
واإعادة  الت�ضلط  عنفوان  لك�ضر  اخليال  مع 
املا�ضي املري�س اإىل حجرة العناية املركزة.

ق�سيدة النرث فرن�سية
�ضادمة  ت��ُع��د  مل  ال��ي��وم  ال��ن��رث  •ق�ضيدة 

ومده�ضة، فاإىل اأين تتجه؟
-ق�����ض��ي��دة ال��ن��رث، ول��ن��ع��رتف، ه��ي هدية 
"غو�ضبار  �ضاحب  وقبلهما  ورامبو  بودلري 
الليل" وهي فرن�ضية االأ�ضول واالنتماء. ثم 
واأدوني�س  احلاج  اأن�ضي  مع  عربيًا  تكّر�ضت 
�ضوزان  بدرا�ضة  تكّيفت  ونقديًا  واملاغوط. 
ُقل  اأو  اختالطا  ف���اأرى  االآن  اأم��ا  ب��رن��ارد. 
فيما  املعريف  الوعي  على  التجاوز  من  نوبة 
يكتبه الكثريون. ال�ضعُر خياٌل قبل اأن يكون 
مع  عاطفيًا.  ا�ضرت�ضااًل  اأو  خ��واط��ر  دف��ق 
ُيكتب يف ف�ضاء احلرية  ما  اأنا مع كل  هذا 

والتجريب.
وعي التاريخ

بالرتاث يف  ال�ضاعر  تختفي معرفة  تكاُد   *
نتاجه منذ �ضنوات.. هل يف ذلك نفوٌر من 

املا�ضي اأم تراجع يف الوعي ال�ضعري؟

ال�ضاعر  م��ع��رف��ة  يف  اأواّل  ي��ب��داأ  ال��وع��ي   -
بتاريخه وما�ضيه، لينتقل بعد هذه املعرفة 
كي  االإرث  ه��ذا  م��ن  م��دّخ��رات��ه  وع��ي  اإىل 
ت�ضتطيع  ال  اإن��ك  وغربلته.  نقده  ي�ضتطيع 
تفهمه  اأن  دون  وامل��ا���ض��ي  ال���رتاث  رف�����س 
وتفّكك جذره وتاريخيته، فالرتاث ال�ضعري 
حتى  ال�����ض��ع��راء،  م��ن  الكثري  عند  غ��ري��ٌب 
ال  النرث  ق�ضيدة  يف  ريادته  يّدعي  من  اأن 
اأو  لطرفة  ق�ضري  مقطع  ق���راءة  ي�ضتطيع 
�ضعرًا  يكتب  من  موؤ�ضف.  هذا  نوا�س.  اأبي 
اللغة  هذه  ت�ضاري�س  معرفة  عليه  بالعربية 
ومكّوناتها والبيئة التي اأنتجت هذا الرتاث 

العظيم.
الناقد قارئ ممتاز

م��راف��ق��ًا  جت���دُه  ه��ل  راه��ن��ِه  يف  •النقد 
للمنجزات ال�ضعرية؟

-ال يرتافُق النقد مع ال�ضعر كما نريد منه 
وظيفيًا، الناقٌد قارئ ممتاز ولي�س موظفًا. 

ر. يقارن ويكت�ضف  اإنه يقرتح وينظُر ويتب�ضّ
ال�ضياق  اإىل  واإ�ضافاتها  اجلمالية  ال��ب��وؤر 
للذائقة  واخرتاقاته  تورطاته  يف  ال�ضعري 
املعرفية. ولي�س مطلوبًا من الناقد اأن يكون 
التوبيخ، فهو  اأ�ضتاذّا يحمل ع�ضا  تابعًا وال 
اأو  الظاهرة  اإىل  وال��ق��ارئ  ال�ضاعر  دليل 
فيه  ُينبُت  ال��ذي  احلقل  مفتتحًا  احل��ال��ة، 

ال�ضاعر اأزهاره واأ�ضواكه.
ح�سور املكان

•بغداد التي ت�ضكنك يف املنايف منذ عقود، 
كيف تعاملت معها يف ال�ضعر؟

ال�ضد"  "ق�ضائد  االأول  دي����واين  -م��ن��ذ 
التالية  وكتبي  بغداد،  خا�س" يف  و"�ضفري 
بابل"  "اأ�ضد  ح��ت��ى  ودم�����ض��ق،  ب���ريوت  يف 
ويف  ال�ضمري  يف  بغداد  كانت  ال�ضويد،  يف 
فاأغازلها  جميلة  ام����راأًة  اأراه����ا  احل��ل��م. 
واأراها  لها،  فاأغني  طفلة  اأراها  واأداعبها. 
�ضوارعها  اأح��ف��ظ  ف��اأوا���ض��ي��ه��ا.  ثكلى  اأم���ًا 
ولقالق  و�ضطوحها  وج�ضورها  ودرابينها 
�ضمائها،  حتت  املرفرف  واحلمام  املنائر 
يف  واأطفالها.اأراها  و�ضباياها  ومدار�ضها 
ال�ضينما  �ضاالت  ويف  وحاناته  نوا�س  اأب��ي 
م��ث��ل ري��ك�����س وروك�����ض��ي وغ���رن���اط���ة، ويف 
املكان  يح�ضر  وهنا  ومقاهيها.  مكتباتها 
يف  جتدها  مهمة،  كركيزة  الق�ضيدة  يف 
ال�ضماوة  املتنبي"  عند  الكال�ضيكي  ال�ضعر 
"كرخايا  نوا�س  اأب��ي  �ضعر  ويف  والعراق" 
احلديث  ال�ضعر  ويف  ودجلة.."  وقطربل 
حا�ضرة  ب��اري�����س  ت��ك��ون  حيث  ب��ودل��ري  م��ع 
كيف  باري�س" مثاًل.  "�ضاأم  كتب  ما  كل  يف 
اجتاوز  اأن  املدينة،  هذه  ابن  واأن��ا  اإذن  يل 
تعي�س  وهي  واأ�ضواقها  واأ�ضرحتها  عتباتها 

يف خالياي؟

منذ جمموعته االأوىل )�صفري خا�ض( وجليل حيدر �صاعر م�صكون مبعرفة ال�صعر 
وا�صتدعاء اأدواته واأخيلته من تاريخ ملتب�ض وجغرافية ت�صج باملنايف.

ال���������س����ع����ُر خ�����ي�����اٌل ق��ب��ل 
اأن يكون دفق خواطر

جليل حيدر
ملجلة ال�سبكة: 

حاوره: كاظم غيالن 

ق�����س��ي��دة ال��ن��ث�����ر ف��رن�����س��ي��ة الأ����س���ول

السنة الخامسة عشرة العدد )368( 30 ايلول 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

27 ث������ق������اف������ة26



ا�ستطالع اأجراه: علي ال�سومري
ت�سوير: �سباح المارة

اكرم القي�ضي

علي الطوكي

ح�ضني مانعكرمي طه
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"حاليًا و�ضع �ضارع املتنبي يف  ومن�ضورات نابو: 
ركود كبري، بالرغم من فتح حظر التجوال يوم 
النت�ضار  اإ�ضافة  عدة،  اأ�ضباب  وهناك  اجلمعة، 
وب��اء ك��ورون��ا، منها ارت��ف��اع درج��ات احل��رارة، 
التي  ال�ضعبة  والظروف  ال�ضيا�ضية  واالأو�ضاع 
حركة  ب��اأن  م�ضيفًا  اليوم"،  ال��ع��راق  ي�ضهدها 
ال�ضوق بطيئة جدًا، واأنهم كباعة كتب اعتمدوا 
خالل الفرتة املا�ضية لت�ضويق كتبهم عرب خدمة 
االجتماعي  التوا�ضل  مواقع  وا�ضتثمار  التو�ضيل 
لهذا الغر�س، بعد �ضعورهم بتثاقل رواد ال�ضارع 

والقراء من احل�ضور اإليه. 
تو�صيل منزيل

ومن�ضورات  مكتبة  مدير  طه  كرمي  الُكتبي  اأم��ا 
املتو�ضط يف بغداد، فيعزو �ضبب عزوف جمهور 
�ضارع املتنبي عن احل�ضور يوم اجلمعة بعد فتح 
حظر التجوال، الرتفاع درجات احلرارة وتف�ضي 
خدمات  على  واع��ت��م��اده��م  ك��ورون��ا،  ف��اي��رو���س 
افتتاح  ل��ت��زام��ن  اإ���ض��اف��ة  امل��ن��زيل،  التو�ضيل 
ال�ضارع مع بداية �ضهر حمرم، وهو ال�ضهر الذي 
كل  يف  ك�ضادًا  قوله،  بح�ضب  ال�ضارع  فيه  ي�ضهد 
ال��رواد  هناك  يبقى  ذلك  "ومع  م�ضيفًا:  ع��ام، 
املكتبات  يف  الكتب  عن  البحث  لون  يف�ضّ الذين 
ال�ضو�ضيال  اإع��الن��ات  ع��ن  ب��ع��ي��دًا  باأنف�ضهم، 

ميديا". 
كالم طه تطابق مع اإجابة الُكتبي علي الطوكي، 
مدير مكتبة ومن�ضورات درابني الكتب عن هذا 

ال�ضوؤال.
انت�صار اخلوف

 ويرى الُكتبي ح�ضني مانع، االأمني العام الحتاد 
النا�ضرين العراقيني، ومدير دار قناديل للن�ضر 
والتوزيع، ب�ضاأن عدم عودة ال�ضارع ل�ضابق عهده، 
كانت�ضار  ال��ظ��روف،  ه��ذه  ظل  يف  طبيعيًا  اأم��رًا 
 ، النا�س من االختالط  فايرو�س كورونا وخوف 
للوباء،  عالج  اأو  لقاح  اإىل  العامل  تو�ضل  وعدم 
وقت  اإىل  بحاجة  فاإننا  قوله  بح�ضب  وبالتايل 
املتنبي  ي�ضتعيد  حتى  حتديده  ن�ضتطيع  ال  اآخر، 
قرار  اأعقبت  التي  املا�ضية  االأي��ام  واأن  عافيته، 
جنعلها  اأن  ن�ضتطيع  ال  ال��ت��ج��وال،  حظر  رف��ع 
من  املتنبي  اإىل  احلياة  ع��ودة  ملعرفة  مقيا�ضا 

عدمها.
ازدهار املبيعات!

القي�ضي،  اأك���رم  الُكتبي  راأي  اختلف  ح��ني  يف 
زمالء  باقي  عن  للفنون  اأك��رم  مكتبة  �ضاحب 
"�ضارع املتنبي  اإذ قال:  املهنة يف �ضارع املتنبي، 
وحركة،  حيوية  اأك��رث  اأ�ضبح  احلظر  اإلغاء  بعد 
احلر،  �ضدة  من  بالرغم  فيه  للكتب  بيعا  واأكرث 
واأن اإقبال النا�س واجلمهور الفت جدًا"، متوقعًا 
الطق�س  حت�ضن  بعد  فيه  املبيعات  يف  ازده���ارًا 

وانخفا�س درجات احلرارة.
رواتب متاأخرة

وتن�ضيط  ال�ضارع  جمهور  ا�ضتعادة  كيفية  وعن 
ناجي  الطويل، حتدث  بعد ركوده  ال�ضوق  حركة 
اإذ  املقرتحات،  من  جملة  مقدمًا  الزهرة،  عبد 
ال�ضيا�ضية  ال��ظ��روف  ا�ضتتباب  اأن  "اأرى  ق��ال: 
وفك  العام،  الف�ضاء  على  امل�ضيطرة  واالأمنية 
اخلطوة  هو  احلا�ضل،  والقلق  والتوتر  الت�ضنج 
واإعادته  املتنبي،  �ضارع  لتن�ضيط  واالأهم  االأوىل 
حت�ضن  ب���اأن  مبي�ّنًا  اجلميلة"،  اأي��ام��ه  ل�ضابق 
هو  وا�ضتقراره،  البالد  يف  االقت�ضادي  الو�ضع 
الن�ضاط،  اإعادة هذا  اأ�ضا�ضية ومهمة يف  دعامة 
االقت�ضادية،  االأزم���ة  م��ن  القلق  اأن  مو�ضحًا 
ب�ضبب  االأعمال  بع�س  وتوقف  الرواتب  وتاأخر 
تتجه  ال��ن��ا���س  جعل  ح�ضلت،  ال��ت��ي  ال��ظ��روف 
قد  �ضلع  على  م��وارده��ا  �ضرف  وع��دم  لالدخار 
تعّد كمالية براأيهم، اأو غري ذات اأهمية بالن�ضبة 

ملعي�ضتهم.
توفري الكتب

 يف حني يرى كرمي طه باأن اإعادة تن�ضيط ال�ضارع، 
يقع على عاتقهم كباعة كتب اأكرث من غريهم، 

ال �ضيما بعد 
نف�ضوا  اأن 
اأي����دي����ه����م 
م���ن ح��ل��ول 
احل���ك���وم���ة 
ال��ع��راق��ي��ة 
ع�����م�����وم�����ًا 
وب��االأخ�����س 
وزارة  م���ن 

الثقافة، م�ضيفًا: "علينا نحن اأ�ضحاب املكتبات 
توفري عناوين جديدة جتذب القارئ لكي يزور 
�ضارعنا"، متمنيًا قيام اجلهات الر�ضمية باإعادة 
افتتاح مبنى الق�ضلة، واملركز الثقايف البغدادي، 

اللذين اأغلقا منذ فرتة طويلة.
مهمة �صعبة

اأما علي الطوكي فو�ضف مهمة ا�ضتعادة جمهور 
معاناتهم  اإىل  م�ضريًا  ج��ّدًا،  بال�ضعبة  ال�ضارع 
كباعة كتب من تراجع ال�ضوق منذ �ضيف العام 
املا�ضي حتى اللحظة، مو�ضحًا اأنَّ ا�ضتعادة هذا 
الو�ضع  على  االأ�ضا�س  بالدرجة  يعتمد  ال�ضوق 
اأّن  ال�ضيما  ع��ام،  ب�ضكل  البلد  يف  االقت�ضادي 
راأيه  بح�ضب  تعاين  واملهن  االأ�ضواق  من  الكثري 
الكثري  �ضيهّدد  رمبا  كبري؛  اقت�ضادي  ركود  من 
امل�ضتقبل  يف  وامل��ه��ن  امل��ح��الت  اأ���ض��ح��اب  م��ن 

القريب.
تعفرٌي م�صتمر

اأم��ٌر  عهده  �ضابق  اإىل  املتنبي  �ضارع  "عودة 
ح�ضني  يقول  للبلد"  ال�ضحي  بالو�ضع  يرتبط 
ميكن  ع��دة  اأم����ورًا  ه��ن��اك  اأنَّ  م�ضيفًا  م��ان��ع، 
ال��ع��م��ل ع��ل��ي��ه��ا م���ن اأج����ل ع����ودة احل���ي���اة اإىل 

مل ُت�صّل احلركة يف �صارع املتنبي، 
الذي ُيعّد اأ�صهر �صارع لبيع الكتب 
يف العراق والعامل العربي، كما 
حدث خالل االأ�صهر املا�صية 
ب�صبب فر�ض حظر التجوال بعد 
تف�صي جائحة كورونا يف البالد 
والعامل اأجمع، ما اأنتج ركودًا 
كبريًا يف حركة جميع االأ�صواق 
ومن �صمنها �صوق الكتب، اليوم 
عادت احلياة تدريجيًا اإىل 
ال�صارع وعاد اإليه رواده، بعد 
تخفيف اإجراءات احلظر.

على  ال�ضوء  ت�ضليط  اأج��ل  وم��ن  ال�ضبكة  جملة 
ا�ضتطلعت  جمهوره،  وا�ضتعادة  املتنبي  ���ض��ارع 
واملكتبات ملعرفة  الن�ضر  اأ�ضحاب دور  عددًا من 
نب�س هذا ال�ضوق املعريف والثقايف الكبري واإيقاع 
ومدى  تن�ضيطه من جديد،  وكيفية  فيه،  احلياة 
التزام زواره بتو�ضيات جلنة ال�ضحة وال�ضالمة 

الوطنية؟
حركة بطيئة

مكتبة  مدير  الزهرة،  عبد  ناجي  الُكتبي  يقول 

عودة احلياة لل�سارع 
اده مرهونة بوعي روَّ

ُكتبيون 
ونا�سرون يف

)املتنبي(:
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اد  وروَّ املكتبات  اأ�ضحاب  التزام  منها  ال�ضارع، 
ال�ضارع باالإجراءات ال�ضحية كارتداء الكمامات 
امل�ضوؤولة  اجلهات  قيام  عن  ف�ضال  والقفازات، 
اإىل  م�ضريًا  للمكان.  م�ضتمرة  تعفري  بعمليات 
اأّن هناك جانبًا مهمًا ميكن اأن ي�ضاعد يف عودة 
احلياة اإىل )املتنبي(، وهو اهتمام اأ�ضحاب دور 
لة عن كتبهم  الن�ضر واملكتبات باالإعالنات املف�ضّ
كاأنَّ  االجتماعي،  التوا�ضل  و�ضائل  يف  ون�ضرها 
اأو موجزًا  الكتاب  فهر�س  املكتبة  ين�ضر �ضاحب 
عن  كاملة  فكرة  القارئ  لدى  يكون  حتى  عنه، 
الكتاب، وبالتايل �ضيقتنيه عند زيارته لل�ضارع، 
للخال�س  الطريقة حماولة  بهذه  )مانع(  ويرى 
من التجمعات يف املكتبات التي ي�ضّببها ت�ضّفح 

القّراء للكتب التي يرومون اقتناءها. 
الق�صلة واملركز البغدادي

اإع��ادة  اأهمية  عن  فتحّدث  القي�ضي  اأك��رم  اأم��ا 
لزّوار  البغدادي   واملركز  الق�ضلة  مبنى  افتتاح 
ال�ضارع، واقامة املحا�ضرات واالأما�ضي الثقافية 
مطالبًا  ال��ث��ق��ايف،  للو�ضط  عنها  غنى  ال  ال��ت��ي 
باإن�ضاء م�ضّقف ل�ضارع املتنبي على غرار م�ضّقف 
احل��رارة  درج��ات  رّواده  ليقي  ال�ضراي،  �ضوق 
االهتمام  ع��ن  ف�ضاًل  �ضتاًء،  واالأم��ط��ار  �ضيفًا 
�ضات ذات العالقة بنظافة املكان  من قبل املوؤ�ضَّ
ال�ضماح  وت��ك��رارًا، وع��دم  واإدام���ة غ�ضله م��رارًا 
لعربات االأكل وال�ضرب والدراجات النارية بكل 
م�ضايقتهم  ب�ضبب  ال�ضارع،  بدخول  اأ�ضنافها 

لل�ضابلة فيه. 
التزاٌم جاد

ويف �ضوؤالنا عن �ضعور �ضيوفنا من باعة الكتب، 
ب��االإج��راءات  ال��ت��زام  بوجود  هنا،  امل�ضتطلعني 
الكتب  وباعة  ال�ضارع  اد  روَّ قبل  من  ال�ضحية 
الُكتبي  ق��ال  ك��ورون��ا،  فايرو�س  انت�ضار  خ�ضية 
وا�ضح  التزام  هناك  "نعم  الزهرة:  عبد  ناجي 
)املتنبي(  اد  وروَّ املكتبات  اأ�ضحاب  قبل  م��ن 
لب�س  منها  ال�ضحية،  للوقاية  تدعو  مبن�ضورات 
التباعد  على  واحلفاظ  والكمامات(  )الكفوف 
االآون��ة  يف  مالحظته  اإىل  م�ضريًا  االجتماعي"، 
اأو  ال�ضارع  يف  �ضواء  منهم  البع�س  اأنَّ  االأخ��رية 
لاللتزام  اأهمية  يعري  ال  اأ�ضبح  اأخ��رى،  اأمكنة 

بهذه التو�ضيات، معلاًل ذلك ب�ضبب الك�ضل وامللل 
وحرارة اجلو وبع�س الظروف، متمنيًا ا�ضتمرار 
الفايرو�س،  خماطر  ب�ضاأن  اجلميع  لدى  الوعي 
حتى  بالتو�ضيات  ال�ضحي  االل��ت��زام  و���ض��رورة 

اخلال�س من الوباء نهائيًا.
تو�صيات ُمتعبة

ويقول الُكتبي كرمي طه بهذا ال�ضدد: "نالحظ 
اأكرث من بقية �ضوارع  التزامًا  يف �ضارع املتنبي 
اأ�ضحاب  اأغلب  باأن  مبي�ّنًا  العا�ضمة"،  واأ�ضواق 
ال�ضحية  القواعد  بتطبيق  التزموا  املكتبات 

حفاظًا على حياتهم وحياة االآخرين.
االأم��ر  ب��اأّن  فاأو�ضح  الطوكي  علي  الُكتبي  اأم��ا 
اأ�ضبح   - ال�ضحة  جلنة  بتو�ضيات  – االلتزام 
ذلك  م��ن  بالرغم  يوؤ�ضر  ه  ولكنَّ ج���ّدًا،  متعبًا 
ال�ضارع  اد  وروَّ الكتب  باعة  من  الكثري  التزام 

باإجراءات الوقاية.

"هناك التزام  اأما الُكتبي ح�ضني مانع فيقول: 
باالإجراءات ال�ضحية، ولكن لي�س لدى اجلميع، 
ال�ضارع  اد  روَّ ن�ضف  م��ن  ي��ق��رب  م��ا  فهناك 
غري  االآخ��ر  والن�ضف  ب��االإج��راءات،  ملتزمون 

ملتزم".
اال�ضتطالع  هذا  بعد  االإ���ض��ارة  من  بّد  ال  وهنا 
جلنة  بتو�ضيات  اجلميع  ال��ت��زام  ���ض��رورة  اإىل 
ميكن  ال  يواجهنا  ال��ذي  ال��ع��دو  الأنَّ  ال�ضحة، 
ترّقب ن�ضاطه واأنَّ الكثري من الدول التي اأعلنت 
متّكنها من حتييده، عادت لتنتك�س من جديد، 
عدو  قبل،  من  عليه  نتعرف  مل  خفي  ع��دو  هو 
اأجل  ومن  ون�ضاطاتنا،  حياتنا  اإيقاف  يحاول 
احلفاظ عليهما علينا التحّلي بال�ضرب والباأ�س 
االأج��ي��ال  وم�ضتقبل  للحياة  ن�ضرًة  ملواجهته 
املقبلة التي تراهن اليوم على وعينا للبقاء على 

قيد احلياة. 

م�������ق�������االت

علي ال�سومري

اآمارجي

فٌم مفتوح

عا�ضمة  بغداد  م�ضروع  بعد  كمثقفني  بخيبتنا  اأفكر  اإن  ما 
يف  االأ���ض��دق��اء  بع�س  مع  جمعتني  جل�ضة  ت��ذّك��رت  الثقافة، 
كانت  رحلة  اأث��ن��اء  مطاعمها،  ب��اأح��د  اأم�ضية  اأث��ن��اء  ب��ريوت 
الغاية منها اإطالق جملة )بيت( التي اأ�ضدرها جمموعة من 
ال�ضعراء العراقيني اآنذاك، ما اأثارين يف ذلك املطعم، لوحة 
ُعلِّقت على اأحد جدرانه، �ضّمت عبارة عميقة للكاتب االأملاين 
غونرت غرا�س باللغة الفرن�ضية، تقول ما معناه: اإن "املواطن 

ال�ضالح هو الذي يبقي فمه مفتوحًا على الدوام"!
مقولة ما اإن ترجمها يل اأحد االأ�ضدقاء حتى تهت يف عمقها 
انطالق  بعد  جرت  احلادثة  هذه  اأن  وباالأخ�س  ومدلوالتها، 
تظاهرات كبرية ملثقفي العراق العام 2009، يف �ضارع املتنبي 

تطالب بحرية التعبري والتظاهر.
اأن  حينها  و�ضعرت  ب��ال��ع��الم��ات،  اأوؤم���ن  ال���دوام  على  كنت 
حم�س  يكن  مل  غريه،  الع�ضرات  دون  املطعم  لهذا  اختيارنا 
�ضدفة اأبدًا، وكانت مثل �ضفعة تلقيتها من رجل حكيم يحّثني 
طاملا  التي  احلرية  احلرية،  اأجل  من  ال�ضراخ  موا�ضلة  على 
الذي  الزمن  ويف  املقيتة،  الديكتاتورية  زمن  مبتغانا  كانت 

اأعقب �ضقوط الطاغية.
امل�ضتمر  نقده  مبمار�ضة  ال�ضالح  امل��واط��ن  طالبت  العبارة 
واملطالبة بالعدالة، فكيف اإذًا باملثقفني واملفكرين ال�ضاحلني، 
ونقد  التنوير  مهمة  عاتقها  على  تقع  التي  ال�ضريحة  وه��م 
وت�ضخي�س مكامن اخللل فيما يجري يف بلدانهم، وباالأخ�س 

يف فرتات االنتكا�ضات الكربى التي يواجهها املجتمع.
الثقافة  عا�ضمة  بغداد  مب�ضروع  العبارة  هذه  تذكرين  قلت 
العام  يف  الدولة  ميزانية  كّلف  الذي  امل�ضروع  هذا  العربية، 
الرياح،  اأدراج  ذهبت  دوالر،  مليون  �ضتمائة  من  اأكرث   2014
يف  ج��رت  ثقايف  ف�ضاد  عملية  اأك��رب  باأّنها  الكثري  وو�ضفها 

العراق.

اأي  ماليني الدوالرات �ضرفت على م�ضاريع وهمية مل حتقق 
اأثر يف الثقافة العراقية، ومل تتمكن من ترميم اأي معلم ثقايف 

قدمي اأو حتى ال�ضروع ببناء �ضروح جديدة.
ب��غ��داد،  العا�ضمة  يف  )ال�����ض��ن��ك(  ج�ضر  ف��وق  م���ررت  كلما 
يعت�ضرين االأمل واأنا اأرى ما تبقى من م�ضروع دار االأوبرا يف 
�س لهذا البناء اإىل مكب  بغداد، بعد اأن حتّول املكان املخ�ضّ
االأ�ضا�س  حجر  و�ضع  مت  الذي  امل�ضروع  هذا  مهجور،  نفايات 
واإعالمي  �ضنوات، يف حفل مو�ضيقي  اأكرث من خم�س  له قبل 
رت  ها تبخَّ كبري! دار ر�ضد القائمون عليها مبالغ طائلة، ولكنَّ
رت مئات املليارات من الدوالرات املر�ضودة لبناء  مثل ما تبخَّ

العراق.
ال���وزراء  جميع  اأن  ه��و  باحلنق،  وي�ضعرين  حقًا  يثريين  م��ا 
احلني،  ذلك  منذ  للثقافة  ك��وزراء  منا�ضبهم  ت�ضّنموا  الذين 
عمومًا  الثقافة  عا�ضمة  بغداد  م�ضروع  لف�ضاد  يكرتثوا  مل 
التي  ملفاته  بفتح  يومًا  يطالبوا  ومل  االأوب��را!  دار  وباالأخ�س 

اأزكمت االأنوف!!؟
ث اجلميع عن اأهمية فتح ملفات ف�ضاده وحما�ضبة  اليوم يتحدَّ
حيتانه، والأنَّ املواطن ال�ضالح عليه اأن يبقي فمه مفتوحًا على 
الدوام، نطالب اليوم هيئة النزاهة بفتح ملفات هذا امل�ضروع 
اإىل  لت  التي حتوَّ اأموالنا  املنهوبة فيه،  العراق  اأموال  واإعادة 
و�ضدى  اأح��ج��ار  بع�س  �ضوى  منها  يتبَق  مل  وهمية  م�ضاريع 

�ضعارات فارغة مدفوعة الثمن!

كلما مررت فوق ج�سر )ال�سنك( يف 
العا�سمة بغداد، يعت�سرين الأمل 

واأنا اأرى ما تبقى من م�سروع دار 
ل املكان  الأوبرا يف بغداد، بعد اأن حتونّ

�س لهذا البناء اإىل مكب نفايات  املخ�سنّ
مهجور.
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كما  م�ضتقلة.  مكتبة  لتكون  فيها  الكتب 
العامل  يف  البحث  مراكز  اأه��م  اإح��دى  اأنها 
ك��ون��ه��ا ث���اين اأك���رب امل��ك��ت��ب��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
املكتبة  ت�ضم  اإذ  حمتوياتها،  حجم  حيث 
كل  م��ن  ك��ت��اب  مليون  وخم�ضني  مئة  نحو 
وباأ�ضكال  اللغات  ومبختلف  ال��ع��امل  ب��ق��اع 
الرقمية،  اأو  امل��ط��ب��وع��ة  ���ض��واء  خمتلفة، 
م��ث��ل ال��ك��ت��ب وامل��خ��ط��وط��ات وال��ر���ض��وم��ات 
واملجالت واجلرائد والت�ضجيالت ال�ضوتية 
وال��ف��ي��دي��وه��ات  املو�ضيقية  والت�ضجيالت 
والطوابع  واخل��رائ��ط  االخ���رتاع  وب����راءات 
اأهم  بني  وم��ن  وغريها.  البيانات  وقواعد 
ع�ضَر  اأرب��ع��َة  نحو  وج��ود  املكتبة  حمتويات 
كميات  على  حتتوي  اأنها  كما  كتاب  مليون 
التاريخية  واالآث��ار  املخطوطات  من  �ضخمة 
قبل  �ضنة   2000 اإىل  تعود  التي  القدمية 

امليالد.
جمموعة املخطوطات العربية

الربيطانية  املكتبة  مقتنيات  اأهم  بني  ومن 

يف  املكتبات  من  غريها  عن  مّيزتها  التي 
العربية"  املخطوطات  "جمموعة  ال��ع��امل 
وقد نال وجود هذه املجموعة �ضهرة عاملية 
وتنوع  حمتوياتها،  جل���ودة  وذل���ك  ك��ب��رية 
على  املجموعة  حت��ت��وي  اإذ  مو�ضوعاتها، 
النفي�ضة  املخطوطات  اأن���در  م��ن  ت�ضكيلة 
عالية  موّقعة  ن�ضخ  وكذلك  الكرمي،  للقراآن 
والتاريخية  القانونية  االأعمال  من  اجلودة 

واالأدبية والعلمية املهمة. 
ومل تقت�ضر املجموعة على الن�ضخ القراآنية 
فقط بل تنوعت املوا�ضيع بها ح�ضب تنوعها 
يف  وخمطوطات  كتبًا  فيها  فنجد  الكبري، 
وعلم  واحل��دي��ث  والتف�ضري  ال��ق��راآن  علوم 
ال��ك��الم وال��ف��ق��ه االإ���ض��الم��ي وال��ت�����ض��وف 
العربية  ال��ل��غ��ة  وف��ق��ه  وال��ن��ح��و  والفل�ضفة 
االأخ��رى،  االأدب  واأن��واع  وال�ضعر  واملعاجم 
والتاريخ والطوبوغرافيا وال�ضري واملو�ضيقى 
وغ���ريه���ا م���ن ال��ف��ن��ون وال���ع���ل���وم وال��ط��ب 
والبهائيني  ب��ال��دروز  املتعلقة  والن�ضو�س 

واالأدب امل�ضيحي واالأدب اليهودي، وغريها 
ال��ن��ادرة ج���دًا كال�ضحر  امل��و���ض��وع��ات  م��ن 
وتف�ضري  ب��ال�����ض��ق��ور  وال�����ض��ي��د  وال��رم��اي��ة 
باكورة  من  ب��دءًا  موؤر�ضفة  وه��ي  االأح���الم 
ع�ضر  التا�ضع  القرن  وحتى  الثامن  القرن 

امليالدي.
 ُعرف عن املكتبة الربيطانية حر�ضها على 
ح�ضلت  وقد  وثمني  نادر  هو  ما  كل  اقتناء 
على كل هذه املخطوطات الغريبة والنادرة 
من خمتلف الدول العربية واالإ�ضالمية ومن 
اإ�ضالمية  اأو  اأخرى بها جاليات عربية  دول 
وماليزيا  واإندوني�ضيا  وال�����ض��ني  كالهند 
وغ���رب اأف��ري��ق��ي��ا، وال��ه��دف م��ن ذل��ك هو 
ولكل  ثقافة  لكل  اخلا�س  والتميز  التنوع 
حتتويه  كتابي  اأ�ضلوب  ولكل  لغة  ولكل  بيئة 

املخطوطات. 
ومن اجلدير بالذكر اأن املكتبة الربيطانية 
ماليني  ثالثة  �ضنويًا  ملحتوياتها  ت�ضيُف 

كتاب جديد.

اأن  بعد  ن�ضاطاتها  عن  املكتبة  تتوقف  ومل 
اأُغلقت ب�ضبب فايرو�س كورونا بل ا�ضتكملت 
االنرتنت  من�ضات  عرب  املعهودة  ن�ضاطاتها 
والتوا�ضل االجتماعي ون�ضطت كثريًا خالل 
فرتة احلجر التي اجتاحت اململكة املتحدة 
طالب  مل�ضاعدة  ن�ضاطاتها  �ضت  وخ�ضّ
ور�ضات  خالل  من  خا�س  ب�ضكل  الدكتوراه 

عملية  �ضّرعت  اأّنها  كما  �ضة.  متخ�ضّ عمل 
باللغات  البحثية  والكتب  املخطوطات  نقل 
املتعّددة لت�ضبح متوفرة على النت للباحثني 
والكتب  املخطوطات  حجم  لكن  واملهتمني 
املوجودة داخل املكتبة ال ُتنَقل بهذه ال�ضرعة 
لذلك ما زالت بع�س امل�ضادر غري متوفرة 

عرب النت.

معلم العا�صمة
 British وتعّد املكتبة الوطنية الربيطانية
العا�ضمة  م��ع��امل  م��ن  واح����دة   library
الربيطانية لندن اإذ كانت جزءًا من املتحف 

ومت  ال����ربي����ط����اين 
ف�������ض���ل���ه���ا ع����ام 
تزايد  بعد   1973

�سنويًا جديد  كتاب  ماليني   3

عودة احلياة للمكتبة 
الوطنية الربيطانية

اأعلنت املكتبة الوطنية الربيطانية 
عودتها لفتح اأبوابها اأمام الباحثني 
والطالب وال�صائحني بدءًا من 
االأول من اأيلول لهذا العام بعد 
اأن اأغلقت اأبوابها، �صاأنها �صاأن 
القطاعات العامة االأخرى ب�صبب 
جائحة كورونا. وعّد اللندنيون هذا 
اخلرب مبثابة عودة االأمل لهم رغم 
االأو�صاع املرتدية.

ورود املو�سوي- لندن



واملالب�س اخلا�ضة بالعر�س و�ضواها.
من األوان الهدايا الن�صائية

للن�ضاء  الرجال  وهدايا  للن�ضاء  الن�ضاء  هدايا 
بيئة  اآخر ومن  اإىل  والفتيات تختلف من جمتمع 

اإىل اأخرى.
احللي  الن�ضاء  فيه  تف�ضل  املتطور  اليوم  جمتمع 
املاكياج  وع��ل��ب  ال��ف��اخ��رة  واحل��ق��ائ��ب  الذهبية 
اأقم�ضة  والبدالت اجلميلة من  املمتاز  النوع  ذات 

الك�ضمري واحلرير ومعاطف الفرو على �ضواها.
ال��ه��داي��ا  اأن  وق���د ذك����رت م���دّون���ة )ن��ي�����ض��ان( 
امل�ضتحبة عند ن�ضاء و�ضبايا اليوم هي ال�ضاعات 
وامل���ج���وه���رات وال�����ض��وك��الت��ة وح��ق��ائ��ب ال��ي��د 
احلديث  الع�ضر  هدايا  اأن  كما  واالك�ض�ضوارات، 
لالأ�ضر املتو�ضطة الدخل ت�ضمل قطعًا من املالب�س 

والعطور واحلقائب.
هدايا اأمهاتنا

تختلف  واجلارات  اأمهاتنا لالقارب  كانت هدايا 
)الزائرة(  عودة  فعند  اأخ��رى،  اإىل  منا�ضبة  من 
م��ن ال��ع��م��رة واحل��اج��ة م��ن احل���ج جت��ل��ب معها 
لبناتها وكّناتها واأخواتها وجاراتها اللواتي يقمن 
من  الكثري  الو�ضول  ب�ضالمة  للتهنئة  بزيارتها 
وبع�س  زم��زم،  ومياه  والعطور  ال�ضالة  م�ضابح 

قطع القما�س اأو االألب�ضة للعزيزات.
العلك - ال�صاهون !

ال�ضفر  تطلبت  اإذا  ال��ع��راق  يف  االأئ��م��ة  زي���ارات 
لبناتها  )ال��زاي��رة(  ع��ودة  من  بد  فال  بعيد  من 
وجاراتها بامل�ضابح و�ضجادات ال�ضالة ال�ضغرية 
واأنواع احللويات التي ت�ضتهر بها النجف وكربالء 
مثل )ال��ده��ني( و)ال�����ض��ك��ري��ة( و)ال�����ض��اه��ون ( 
هدية  اأه��م  اأّن  كما  االأخ���رى،   احللويات  و�ضائر 
هي قطعة )العلك( بالكاف الفار�ضية التي تقّدم 
تطلب  التي  لالبنة  اأو  ال�ضلة  ال�ضديدة  للزائرة 

والدة  اأو  بالتوفيق  ودع���وة  اأمنية  اأي  )امل���راد( 
قما�س  قطعة  و)العلك(  وف��ري،  رزق  اأو  ماأمولة 
خ�ضراء تاأخذها الزايرة من كي�ضوانية ال�ضحن 
حجم  بكرب  ي��زداد  ب�ضيط  مبلغ  مقابل  املقّد�س 

قطعة القما�س.
�صعوبة اختيار هدية املراأة

اختيار  ب�ضعوبة  االأزواج  م��ن  الكثري  وي��ع��رتف 
برغبة  يتعلق  فاالمر  للزوجة  املنا�ضبة  الهدية 
احل��ب��ي��ب��ة وت��ط��ل��ع��ات��ه��ا وك���ذل���ك ب��ج��ي��ب ال��رج��ل 

الهادي.. اأي قدرته املادية.
تقدم  �ضخ�ضية  هدايا  فهناك  اأن���واع،  والهدايا 
هدايا  وهناك  بالذات،  اليها  املهدى  ل�ضخ�ضية 
ال�ضجاد  م��ث��ل  امل��ن��زل  اإط����ار  يف  ت��ق��ع  م��ن��زل��ي��ة 
والتحفيات واأدوات املطبخ والكهربائيات، وذلك 

عند تاأ�ضي�س بيت جديد اأو التهنئة بالعر�س!
من  ليتخل�س  ب��دي��ال  ال��ن��ق��ود  ي��ق��دم  بع�ضهم 
)دوخة( االختيار وذلك لكي يت�ضّرف املهدى له 

ح�ضب حاجته الفعلية.
هدايا البنات احللوات

التي يقدمها  الهدايا  اأجمل  �ضاألت حفيداتي عن 
اأعياد  يف  للبنات  االم  اأو  )مثلي(  اجلد  اأو  االأب 
اأخ��رى،  اإىل  مرحلة  من  جناحهن  اأو  ميالدهن 
الهادي  ال�ضخ�س  اختيار  حرية  على  فاأجمعن 
املاكياج  وعلب  االك�ض�ضوارات  ف�ضلن  ولكنهن 

والعطور.. فتاأمل.
والفوطة  اجل��رغ��د  اأم��ه��ات  جداتنا  م�ضكينات 
املطالب  ذوات  اأمهاتنا  وم�ضكينات  وال��ع��ب��اءة، 

الب�ضيطة.
 من هدايا الدول ودالالتها

اعتاد روؤ�ضاء الدول منذ القدمي تبادل الهدايا 
مع بع�ضهم الإبالغ ر�ضالة �ضيا�ضية وا�ضحة.

منذ زمن قريب اأهدى الرئي�س االإيراين ح�ضن 

درعا  رو�ضيا  رئي�س  بوتني  ال�ضيد  اإىل  روحاين 
اإىل مو�ضكو منذ عامني،  فار�ضية عند زيارته 
ن�ضخة  طهران  اإىل  بوتني  ال�ضيد  حمل  بينما 

خمطوطة من القراآن الكرمي.
الرفيق خرو�ضوف  يف عام 1961 وعند زيارة 
ال�ضابق  ال�ضوفياتي  االحت���اد  وزراء  رئي�س 
جون  االأمريكي  الرئي�س  اأهدى  وا�ضنطن  اإىل 

كيندي )كلبا( ثمينا!
قبيل ذلك ب�ضنوات اأهدى زعيم م�ضر حممد 
ملك  اإىل  املالكة  االأ�ضرة  موؤ�ّض�س  با�ضا،  علي 
فرن�ضا اأيامها، لوي�س الثامن ع�ضر زرافة، رغم 
اأّن م�ضر ال تعي�س فيها الزرافات بل يف كينيا 
ال�ضودان  اأن  على  داللة  و�ضواهما،  وال�ضودان 
كان تابعا مل�ضر، واأن م�ضر هي املهيمنة )يف 

عرف با�ضا م�ضر( على اأفريقيا!
موريتانيا  جمهورية  رئي�س  ال�ضيد  اختار  وقد 
اإىل  زي��ارت��ه  ع��ن��د  ال�ضبعينيات  يف  اأي��ام��ه��ا 
اثيوبيا الزي التقليدي املوريتاين هدية قّدمها 
الزي  مع  يت�ضابه  زي  وه��و  امل�ضيف  للرئي�س 
ال�ضعبي االثيوبي، داللة على عمق العالقة بني 

ال�ضعبني.
اأن  ميكنه  ال  ال���دول  ب��ني  ال��ه��داي��ا  حديث  اإّن 
يتجاوز هدية اخلليفة العبا�ضي هارون الر�ضيد 
النم�ضا  ام��رباط��ور  اإىل  للميالد   807 ع��ام 
التي  الكبرية  الدقاقة  ال�ضاعة  وهي  �ضارملان 

تتحّرك فيها اخليول ال�ضغرية!
 اأخريًا

الع�ضور  ع��رب  الهدية  حكاية  م��ن  ج��زء  ه��ذا 
واالأزمان ا�ضتذكارا الأول هدية قّدمها احلبيب 
كانت  رمبا  اإذ  القدمية،  الع�ضور  يف  حلبيبته 
وردة من �ضجرة ورد، اأو قطعة �ضهية من حلم 

غزال.

مفهوم الهدية
ي��ق��ول ال��ب��اح��ث االأن��رثوب��ول��وج��ي ���ض��رتاو���س: اإّن 
االإن�ضان  ابتدعه  مهم  اجتماعي  طق�س  الهدية 
لتاأكيد ال�ضلة بني ذاته واالآخرين داخل جمتمعه، 
حمبة  – ر�ضالة  م��ع��روف  ه��و  – كما  وال��ه��دي��ة 
واحرتام وتاأكيد �ضداقة، وبني املحبة واالحرتام 
اأبعد  �ضلة واختالف، فاحلب رمز ملعنى و�ضلوك 
يكون بني  الذي  البادي  من مفهوم )االح��رتام( 

فرد واآخر اأو بني زعيم واآخر اأو دولة واأخرى!
اأنا غنّية واأحب الهدية

هذا هو املثل 
ال�������ض���ع���ب���ي 

املتداول يف كل اأر�س، اإذ اإن غنى املراأة اأو الرجل 
تقبل  اأو  لذاته،  االأه��داء  بينه وبني حب  ال يحول 
الهدية  تقدمي  اأن  ذل��ك  االآخ��ري��ن،  من  الهدايا 
للفرد – اإذا كانت خال�ضة دون منة اأو رغبة يف 
...ورمب��ا  االإعجاب  على  يدل   - متبادل  مك�ضب 
امل��ع��ادل��ة القدمية  ب��احل��ب��ي��ب��ني، ط���ريف  ي��ت��ع��ل��ق  
اجلديدة وامل�ضتمرة ا�ضتمرار املجتمع احل�ضاري، 

وامل��راأة، بني  الرجل  واملع�ضوقة، بني  العا�ضق  بني 
من يحب ومن حتب.

 ليلة الهدية
يقول ال�ضجل الفولكلوري اإّنهم يف تون�س اخل�ضراء 
بت�ضمية:  العر�س  م��ن  الثانية  الليلة  ي��ح��ّددون 
هدايا  با�ضتقبال  العرو�س  تتمّتع  اإذ  الهدية،  ليلة 
ال  بينما  و�ضويحباتها،  واأ�ضرتها  واأ�ضرته  الزوج 
االأوىل  الليلة  اأي  بالعر�س،  االحتفال  ليلة  تكون 
العربي  املغرب  اأرج��اء  من  الكثري  يف  كاملة 
هدية  على  العرو�س  ح�ضلت  اإذا  اإال 
ثمينة من زوجها قبيل البناء 
وذلك ال ي�ضمل امل�ضوغات 

با�سم عبد احلميد حمودي

من فولكلور 
وتاريخ الهدية

طق�ض اجتماعي و�صيا�صي حتّبه الدول.. 
والن�صاء - اأغرب هدايا الدول واألطف 
هدايا ال�صبايا - ليلة الهدية يف تون�ض 

وهدايا ال�صاهون والدهني.
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اأنظر يف وجوه ال�ضباب من باعة حما�ضيل 
وهم  ال��ط��ري��ق  جانبي  على  امل����زارع  تلك 
بالقرب  �ضيارته  تقف  من  لكل  يبت�ضمون 
يتب�ضع ما  اأن  له من  فالواقف البد  منهم، 
يحتاجه يف البيت اأو ياأخذه هدية لالأقارب 

تب�ضعه  يكون  ولن  زيارتهم،  ي��روم  الذين 
مثلما هو يف �ضوق املدينة اأو الق�ضاء، فعند 
هوؤالء ال�ضباب كل �ضيء طازج الأنه قطاف 
ال��ي��وم واالأ���ض��ع��ار اأق��ل م��ن اأ���ض��ع��ار اأ���ض��واق 

املدن.

اأرا�ٍض ُخ�صر 
نايلون  باأكيا�س  معباأة  الب�ضاعة  ك��ان��ت 
قادتني  لل�ضم�س،  التعر�س  ع��ن  وبعيدة 
ال�ضباب  ه����وؤالء  م��ع  ال��ت��ح��دث  رغ��ب��ت��ي يف 
االأوالد  نزل  ال�ضريع.  الطريق  على  الباعة 

وا�ضح  بفرح  ينظرون  وراح��وا  ال�ضيارة  من 
اإىل كل تلك اخل�ضار املتنوعة التي تزهو على 
اأر�س الطريق. وجهت حديثي يف بداية االأمر 
ل�ضاب يف الع�ضرين من عمره ومعه جمموعة 
من ال�ضباب اأ�ضغر منه باأعمار خمتلفة: هل 

اأنتم باعة اأم اأن هذا اإنتاج مزارعكم؟
ال���ذي عرفني  ال�����ض��اب )ق��ا���ض��م(،  ق��ال يل 

با�ضمه قبل اأن يبداأ احلديث معي:
هو  وخ�ضار  فواكه  من  اأمامكم  ترونه  "ما 
ول�ضنا  مزارعون  نحن  مزرعتنا،  اإنتاج  من 
ب��اع��ة ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، ه����وؤالء اإخ��وت��ي معي 
ال�ضقي  يف  فراغهم  اأوق��ات  يف  ي�ضاعدونني 
لت�ضويق  فاأقف هنا  اأنا  اأما  والكري واجلني، 
يف  جامعي  طالب  اأين  العلم  مع  منتجاتنا، 
الثالثة  املرحلة  بغداد  جامعة  الرتبية  كلية 
االإع���دادي���ة  ه��م طلبة يف  ه����وؤالء  واإخ���وت���ي 

واملتو�ضطة.
* ومن يدير �ضوؤون املزرعة؟

- وال���دي ه��و ال���ذي ب���ادر يف اإق��ام��ة هذا 
امل��ال  م��ن  مبلغًا  ج��م��ع  اأن  ب��ع��د  امل�����ض��روع 
كما  البداية  كانت  االأر���س،  هذه  لي�ضرتي 
يقول �ضعبة، لكنه مب�ضاندة والدتي وا�ضل 
العمل يف االأر���س، لريى حلمه يتحقق بعد 
اأن ف�ضل يف حتقيق حلمه يف احل�ضول على 

وظيفة.
�صنوات احلرب واحل�صار

عن  البحث  يف  ال�ضباب  م�ضكلة  تكن  "مل 
وليدة  الدولة  موؤ�ض�ضات  يف  التعيني  فر�س 
وا�ضح  ب�ضكل  ب��رزت  واإن  الراهن  الظرف 
يف االآون����ة االأخ�����رية، واإمن����ا ه��ي ام��ت��داد 
هذا  ال�ضابق"،  النظام  زم��ن  من  م��وروث 
ما يوؤكده املهند�س الزراعي ال�ضيد )حميد 
ل��ه مزرعة  اأن�����ض��ا  ال���ذي  ال��زي��دي(  �ضمري 
ي�ضيف:  وا���ض��ط.  حم��اف��ظ��ة  يف  اأ���ض��م��اك 
ق�ضم   / الزراعة  كلية  يف  تخرجي  "بعد 
منت�ضف  يف  واحليوانات  النباتات  وقاية 
اخلدمة  واج���ب  اإمت���ام  ث��م  الثمانينيات، 
احل�ضول  ال�ضهل  من  يكن  مل  الع�ضكرية، 
يف  وال�ضيما  حكومية،  تعيني  فر�ضة  على 

مار�ضت  لذا  االقت�ضادي،  احل�ضار  فرتة 
باخت�ضا�ضي  ل��ه��ا  ع��الق��ة  ال  ع���دة  م��ه��ن��ًا 

الزراعي." 
* ل��ك��ن ه���ذا ���ض��ي��اع ل�����ض��ن��وات ال��درا���ض��ة 

وخ�ضارة لالخت�ضا�س..
هذه  على  بقينا  ما  اإذا  كذلك  يكون  قد   -
احلال، لكن الظروف ال�ضعبة تتطلب من 
العي�س  موا�ضلة  اأجل  من  التكّيف  االإن�ضان 
املنا�ضبة،  الفر�ضة  ت��اأت��ي  اأن  انتظار  يف 
 2003 ع��ام  بعد  الفر�ضة  ه��ذه  وج��اءت 
ال�ضتثمار اأرا�ٍس زراعية يف منطقة �ضكناي 
خارج العا�ضمة، وعملت مع بع�س ال�ضركاء 
على حتويلها اإىل اأحوا�س لرتبية االأ�ضماك 
من  وامل��ث��اب��رة  اجل���اد  بالعمل  ومتكنت   ،
تطوير هذا املجال يف منطقتي وا�ضتقطاب 

العديد من ال�ضباب للعمل وبالتدريج.
*وما النتائج االإيجايبة للم�ضروع؟

امل�ضروع  ل��ه��ذا  االإي��ج��اب��ي��ة  النتائج  م��ن   -
اأنه  هذا  م�ضروعنا  يف  مل�ضنا  اأننا  اخلا�س 
اأ�ضهم ب�ضد حاجة العا�ضمة من االأ�ضماك.

* لكن اأرى يف امل�ضروع اإ�ضافات اأخرى غري 
اأحوا�س ال�ضمك؟

ن�ضرتي  ك��ن��ا  اأن  فبعد  �ضحيح،  ه���ذا    -
االأعالف من معامل ت�ضنيع العلف، عملنا 
على افتتاح معمل خا�س بنا لت�ضنيع العلف 
التكاليف  واختزال  امل�ضروع  اكتمال  بغية 
االقت�ضادي  التكامل  حتقيق  بغية  وذل��ك 

وحتقيق االكتفاء الذاتي يف امل�ضروع.
امل�ضروع  يف  العملية  جتربتك  خالل  *من 

اخلا�س مباذا تن�ضح �ضباب اليوم؟ 
- اأدع�����و ال��ط��ل��ب��ة م���ن خ��ري��ج��ي ك��ل��ي��ات 
ممار�ضة  اإىل  البيطري  والطب  ال��زراع��ة 
تلك  م��ث��ل  الأن  ع��م��ل��ي��ًا،  اخ��ت�����ض��ا���ض��ت��ه��م 
امل�ضاريع تعمل على تطوير الزراعة والرثوة 
كالدواجن  احل��ي��وان��ات  وتربية  ال�ضمكية 
واالأبقار والعجول وتوفر فر�س عمل للكثري 

من العاملني يف هذا املجال.
اأ�صعى اىل تطوير م�صروعي 

الدكتور عبا�س حممد  اأفرحني جدًا كالم 

البيطري"  ال��ط��ب  كلية  "خريج  �ضلمان 
لرتبية  ال�ضغري  م�ضروعه  داخل  يعمل  وهو 
اإذ  ال��ه��ن��دي��ة،  ���ض��دة  منطقة  يف  ال��ع��ج��ول 
بادرين بالقول "هذا م�ضروع �ضغري لرتبية 
العجول واالأغنام، بدايته قبل �ضنوات كانت 
�ضراء  م��ن  متكنت  اأن  بعد  ج���دًا،  ب�ضيطة 

ال�سباب اخلريجون..
 يقطفون ثمار م�ساريعهم اخلا�سة 

كلما مررت بالطريق ال�صريع الرابط بني املحمودية واللطيفية يف طريقي اإىل حمافظة 
كربالء )اأو ما يطلق عليه الطريق احلويل(، اأرى خ�صرة االأر�ض مفرو�صة على امتداد 

الب�صر، وهناك بيوت حديثة متباعدة.  ت�صاءلت ملاذا هذه االأر�ض م�صتغلة زراعيًا وت�صهم 
يف اإنتاج املحا�صيل املختلفة وتدعم �صّلة الغذاء العراقي، ويف املقابل هناك اأرا�ض �صا�صعة 

قاحلة مل ت�صتثمر طيلة عقود؟
فكرة الطائي

يرتجمون اأحالمهم واقعًا
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والتي  )2دومن(  الزراعية  االأر���س  قطعة 
اأمتنى من خاللها اأن اأطور هذا امل�ضروع يف 
تخدم  اإنتاجية عدة  م�ضاريع  اإىل  امل�ضتقبل 

اأبناء املنطقة."
* كيف بداأت الفكرة؟

البيطري  الطب  كلية  يف  تخرجي  بعد   -
اأقبل  مل  العمل،  عن  عاطاًل  نف�ضي  وجدت 
ومن  بيطرية،  عيادة  وفتحت  الو�ضع  بهذا 
تعرفت على  ال�ضغرية  النافذة  خالل هذه 
املنطقة،  يف  الفالحية  العوائل  من  الكثري 
واأحببت اإ�ضرارهم على العمل يف الزراعة 
قانعني  وجدتهم  كما  احليوانات،  وتربية 
نف�ضي:  مع  فكرت  لذا  الب�ضيطة،  بحياتهم 
البحث  يف  االأوىل  خطوتي  اأخطو  ال  مل��اذا 
الإقامة م�ضروعي اخلا�س؟ هذه  اأر�س  عن 
جميعًا  اأهلي  من  الرتحيب  الق��ت  الفكرة 
جم�ضدًا  به  حلمت   ما  ليكون  معي  ووقفوا 

على اأر�س الواقع.
*واالآن كيف تنظر اإىل م�ضروعك هذا؟

اإليه بفرح كبري، فهو الوليد الذي  اأنظر   -
الذي  امل�ضروع  وه��و  فخطوة،  خطوة  يكرب 
اأطبق فيه كل خربتي العلمية التي زودتني 
بها درا�ضتي اجلامعية لكي يكون م�ضروعًا 

منتجًا وجناحًا يخدم اأهايل املنطقة.
دعم االإنتاج املحلي 

تركنا حمافظة وا�ضط واأحوا�س االأ�ضماك 
ذراع  عند  فهناك  ب��غ��داد،  اإىل  وتوجهنا 
خريج  اأح��م��د(،  )علي  ال�ضيد  اأق��ام  دجلة 
اخلا�س  م�ضروعه  البيطري،  الطب  كلية 
ي�ضبه  حاله  اأي�ضًا  وه��و  ال��دواج��ن،  برتبية 
ح���ال اأق���ران���ه م��ن اخل��ري��ج��ني ال��ذي��ن مل 
الدولة،  دوائ��ر  يف  التعيني  بفر�ضة  يحظوا 
م�ضروعه  اإجن��اح  يف  اخت�ضا�ضه  لي�ضتثمر 

اخلا�س. قلت لل�ضيد علي:
*متى فكرت يف اإن�ضاء م�ضروعك هذا؟

اأن تعبت من احل�ضول على فر�ضة  - بعد 
ع��م��ل يف م��وؤ���ض�����ض��ات ال���دول���ة، وال���ض��ي��م��ا 
ب�ضحة  تعنى  ال��ت��ي  ال��ب��ي��ط��ري��ة  ال���دوائ���ر 
احل��ي��وان��ات واالأم���را����س االن��ت��ق��ال��ي��ة بني 
تعييننا  كان  اأن  وبعد  واالإن�ضان،  احليوان 
م��رك��زي��ًا ل��الرت��ق��اء ب��ال��رثوة احل��ي��وان��ي��ة، 
نح�ضل  وال  ال��وظ��ي��ف��ة  ن�ضتجدي  ���ض��رن��ا 
اأعي�س  �ضاب  واأنا  و�ضعي  من  تعبت  عليها، 
عبئًا على اأهلي الذين تعبوا وقدموا يل كل 
والتخرج  والنجاح  للدرا�ضة  الت�ضهيالت 
ال�ضعب  الو�ضع  هذا  حا�ضرين  الكلية.  يف 

وحفزين على زحزحة اجلدار، كما يقال ، 
يف  علم  من  اأخذته  ما  اأ�ضتثمر  اأن  وفكرت 
الكلية طيلة خم�س �ضنوات درا�ضية واأطبق 
ذلك عمليًا، �ضاندين االأهل يف تنفيذ هذه 

الفكرة.
* م���ا امل�����ض��اع��ب ال��ت��ي واج��ه��ت��ك اأث��ن��اء 

التنفيذ؟
من  ب���داأت  بالقليلة،  لي�ضت  امل�ضاعب   -
عن  ف�ضاًل  امل�ضروع،  الإقامة  االأر�س  توفري 
واأع��الف  اأبنية  م��ن  امل�ضروع  م�ضتلزمات 
تدفئة  وو�ضائل  و�ضحية  نظيفة  وق��اع��ات 
لغر�س  ولقاحات  واأدوي��ة  واأع��الف  وتربيد 
بع�س  وتعوي�س  واإدام��ت��ه  امل�ضروع  اإجن��اح 
اخل�ضارات التي حتدث من جّراء هالكات 

االأفراخ ب�ضبب االأمرا�س التي ت�ضيبها.
* بعد اأن اأ�ضبح حلمك واقعًا، ما الر�ضالة 

التي تريد اإي�ضالها اإىل االآخرين؟
- اأمتنى اأن تدعم احلكومة االإنتاج املحلي 
وال�ضيما  الوطني  املنتج  بحماية  تقوم  واأن 
اأن م�ضاريعنا يف االآونة االخرية، يف مناطق 
اال���ض��ت��رياد  ج���ّراء  م��ن  ت�����ض��ررت  خمتلفة 
ت�ضبب  ما  وهو  اجل��وار  دول  من  الع�ضوائي 

باأ�ضرار كبرية يف م�ضاريعنا االإنتاجية.

م�������ق�������االت

جمعة الالمي 

ذاكرة امل�ستقبل

 نرج�س .. تر�سم

تقطن  باك�ضتانية  طفلة  �ضعيد،  نرج�س 
كان  منذ  تعودت  ال�ضارقة،  باإمارة  اأ�ضرتها 
عند  اجللو�س  �ضنوات،   )8( ثماين  عمرها 
ظل عمارتنا ال�ضكنية، لرت�ضم ما ت�ضاء، كما 

اأخربتني من دون اأن ترفع عينيها نحوي.
قوم  م��ن  ف��اأن��ا   ، ايلَّ اأن��ظ��ري  " نرج�س،   ����

الوا�ضطي".
ازدادت الطفلة حياًء على حيائها امل�ضتدام، 
ال �ضيما بعد اأن التّم حولنا اأطفال بعمرها، 
فلم اأجد ُبّدًا من التحدث اإىل ُمعلمتها التي 
يقول  قلت:  باهتمام.  اإيلَّ  تن�ضت  اأخ��ذت 
" فن  ك��ت��اب��ه:  يف  عكا�ضة  ث���روت  ال��دك��ت��ور 
الوا�ضطي – من خالل مقامات احلريري" 
يلي:  ما  ع�ضرة  ال�ضابعة   )17( �ضفحته  يف 
الكتب  ب��دار  املحفوظة  املخطوطة  ظفرت 
التي   2847 رق��م  حت��ت  بباري�س  القدمية 
�ضّميت با�ضم مقتنيها االأول "�ضيفر" ب�ضهرة 
ت�ضّمى  اأن  االأحرى  وكان  اأو�ضع من غريها، 
عدد  ُن�ِضَر  وقد  الوا�ضطي.  م�ضّورها  با�ضم 
من منمنماتها التي اأنتزعت من املخطوطة 
عام   خا�س  معر�س  يف  ف���رادى  وُع��ر���ض��ت 

."1938
تاريخ  "ويرجع  عكا�ضة:  الدكتور  ي�ضيف 
لعر�س  اأخرتنا  التي  املخطوطة  هذه  ن�ضخ 
�ضورها – اإىل الثالث من �ضهر مايو )اأيار( 

عام 1247 ميالدية )934 ه�(، وتبلغ �ضور 
ملّونة،  منمنمة  مائة   )100( منمنماتها 
قّلة منها �ضّورت على �ضفحتني متقابلتني، 
 )167  ( و���ض��ت��ني  و���ض��ب��ع  م��ئ��ة  يف  وذل����ك 
وثالثون )37(  �ضبعة  ورقة  ورقة، طول كل 
�ضنتمرتًا، وعر�س كل ورقة ثمانية وع�ضرون 

) 28( �ضنتمرتًا".
"اإّن  اإىل  عكا�ضة  ث��روت  الدكتور  ويخل�س 
هو  �ضورها  ومن�ضئ  املخطوطة  هذه  نا�ضخ 
بلقب  ا�ضتهر  ال��ذي  حم��م��ود،  ب��ن  يحيى   :
"وا�ضط"  مدينة  اإىل  ن�ضبة  "الوا�ضطي"، 
التي كانت موطنه يف جنوب العراق . ويكاد 
ال��ذي  االأوح���د  الفنان  "الوا�ضطي"  يكون 
انتهى اإلينا ا�ضمه، ُمكّلاًل عماًل متكاماًل من 

بني املخطوطات امل�ضورة ملدر�ضة بغداد".
و"مدر�ضة بغداد" هي التعبري الت�ضكيلي عن 

"الوا�ضطي".
ال  ال�����ض��غ��رية،  "الر�ضامة  �ضعيد  نرج�س 
تعرف جّدها الفني . لكّنها تر�ضم بحرية، 
زميلتها  تفعل  كما  متامًا  فطرّية،  اأ�ضكااًل 

اأي�ضًا. الع�ضر  ال�ضنوات  "ب�ضاير" ذات 
و���ض��ي��اأت��ي ي���وم ت��ت��ع��رف ف��ي��ه ال��ع��راق��ي��ات 
حممود  ب��ن  يحيى  الفني"  "جّدهنَّ  اإىل 
باك�ضتان  يف  االأط���ف���ال  ق��ب��ل  ال��وا���ض��ط��ي، 

وغريها . 

املختلفة املحاوالت  يف  الذروة  اإىل  العربي  الت�صوير  "وي�صل 
واملت�صلة التي ظهرت يف منمنمات املقامات التي اأٌجنزت ببغداد"
)ثروت عكا�صة ــ  مقامات احلريري(
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ال�ضينما  دور  انت�ضار  بعد  احلديث  الع�ضر  ويف 
يف االأرب��ع��ي��ن��ات م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي، م��ث��اًل، 
والغناء  ال�ضينما  جنمات  تقليد  جّداتنا  حاولت 
ي��ربز  ك��ي  �ضعرهن  وت�ضفيفات  ملب�ضهن  يف 
م��واق��ع  فيتابعن  ال��ي��وم  ب��ن��ات  اأم���ا  ج��م��ال��ه��ن. 
يدعوهن  الالتي  وجنماته  االجتماعي  التوا�ضل 
امل��اك��ي��اج  ط���رق  وي��واك��نب  بال�)فا�ضين�ضتات( 
باتت  التجميل، حتى  والتزيني وعمليات  واللب�س 
املواقع  ه��ذه  خ��الل  من  تن�ضر  التجميل  مراكز 
يقمن  وه��ن  للفا�ضين�ضتات  ق�ضرية  فديوهات 
بحقن البوتك�س والفلر وال�ضد وما اإىل ذلك من 

عمليات جتميلية.

 اجلراحة التجميلية
ثمانينيات  يف  االأن��ف  جتميل  عمليات  انت�ضرت 
الفتيات  ب��ني  ك��ب��رية  ب�����ض��ورة  امل��ا���ض��ي  ال��ق��رن 
العملية  خ��ط��ورة  م��ن  وب��ال��رغ��م  ال��ع��راق��ي��ات. 
اأن  اإال  حينها،  النقاهة  ف��رتة  وط��ول  اجلراحية 
هذا  يف  ب��رزوا  العراقيني  االأط��ب��اء  من  العديد 
املجال وا�ضتهروا يف جتميل االأنف، وكان االأبرز 
�ضيته  ذاع  ال���ذي  ب�ضري  ع��الء  ال��دك��ت��ور  بينهم 
ال�ضهرية   اجلملة  �ضاحب  وهو  الوقت،  ذلك  يف 

االآ�ضوري  اأو  العربي  اخل�ضم  ورثن  الفتيات  "كل 
باأنف  ويطالبنني  ك��ب��رية،  عظمة  ذو  وكالهما 
حينها   �ضيلدز  ب��روك  وكانت  �ضيلدز"،   ب��روك 

اإحدى اأجمل جنمات هوليود.
عمليات  انت�ضرت  اأي�����ض��ًا،   الثمانينيات،  يف   
بالطريقة  البطن  الدهون من على جدار  �ضفط 
حينها  يف  ج��ه��ازه��ا  ا���ض��ت��ورد  ال��ت��ي  الفرن�ضية، 
الدكتور روؤوف اخلطيب، الذي اأجرى للعديد من 
العراقيات عمليات �ضفط الدهون املرتاكمة حول 

البطن من جراء العمر والوالدات.
التي  االأ�ضنان  وتقومي  تعديل  عمليات  برزت  كما 
يف  وامل��راه��ق��ات  املراهقني  بني  م�ضهورة  كانت 
ذلك الزمن اإذ اأن اأغلبهم قد �ضدَّ اأ�ضنانه بخيوط 
اأملنيوم ملدة ال تقل عن �ضتة اأ�ضهر واأحيانًا ت�ضل 

ل�ضنة كاملة لتقوميها.
من  العديد  فيه  برز  ال��ذي  الزمن  ذلك  م�ضى   
الر�ضيد  مل�ضت�ضفى  التابعني  الع�ضكريني  االأطباء 
ترقيع  جم��ال  يف  ا�ضتهروا   ال��ذي��ن  الع�ضكري، 
ثم  وم��ن  ب�ضبب احل���روق يف احل����روب،  اجل��ل��د 
التعليمي،  ال��وا���ض��ط��ي  م�ضت�ضفى  احت�ضنهم 
التجميل  اأط��ب��اء  م��ن  العديد  بعدهم  ليتخرج 
اأمهر اجلراحني  اأيدي  على  تدربوا  الذين  اليوم 
التجميل  عمليات  كانت  وباخت�ضار،  حينها. 
حينها  تقت�ضر على جرحى احلوادث واحلروب 
و�ضيدات  املنقاري  لالأنف  الكارهات  والفتيات 
كرهن كرو�ضهن اأو مراهقني مل يعتنوا باأ�ضنانهم 
املراهقة،  اأثناء  اأطفال وتالحقوا الأنف�ضهم  وهم 

اأو لرتقيع �ضفة االأرنب اخللقية.
 تطور الطب التجميلي

االخت�ضا�ضية  ع��ام��ر،  زينب  ال��دك��ت��ورة  تقول   
ال��ي��وم  ال��ط��ب  ت��ط��ور  "لقد  ال��ف��ك��ني:  ب��ج��راح��ة 
العلم  ن�ضر  يف  اأ�ضهل  �ضارت  التوا�ضل  وتقنيات 
امل�ضتخدمة  اخليوط  فاإن  لذا  اخلربات،  وتبادل 
التي  نف�ضها  هي  والتجاعيد  الوجه  ل�ضد  اليوم 
كانت ت�ضتخدم يف جراحة القلب املفتوح وتثبيت 
يوجه  ب��روت��ني  م��ن  م�ضنوعة  الأن��ه��ا  ال�����ض��م��ام 

االأن�ضجة ل�ضناعة الكوالجني."
البديلة  الطبية  املواد  اأن �ضناعة  "كما  اأ�ضافت: 
الطب  جّنبت  كبرية  ب�ضورة  وتقدمت  تطورت 
كامل  بتخدير  عامة  جلراحة  اللجوء  التجميلي 

كما كان يجري يف ال�ضابق."
جتميلية  لي�ضت  العمليات  "بع�س  اأن  ت�ضيف   
بقدر ما هي حماولة الإعادة الثقة وتقومي ج�ضد 
تقومي  وعمليات  املفرطة  البدانة  مثل  املري�س، 
اجل���روح  وت�ضليح  احل����روق  وت��رق��ي��ع  ال��ع��ظ��ام 

والندب."
تعمل  عراقية  اأ�ضنان  طبيبة  خن�ضاء،  الدكتورة   
يف اأبو ظبي تقول: "لدي اطالع كبري عن مراكز 
من  فالعديد  ال��ع��راق،  يف  تعمل  التي  التجميل 
املراكز  هذه  �ضمن  يعملون  وزميالتي  زمالئي 
والغرب  ما يحدث يف اخلارج  كل  يواكبون  وهم 
�ضار  ال��ذي  التجميل  طب  يف  وتقدم  تطور  من 
بزرق  يعمل  اأن  االأ�ضنان  ومن حق طبيب  عامليًا، 
لكون ذلك �ضمن جمال  والبوتوك�س  الفلر  حقن 
اأن  اأحب  يل  عمله." وت�ضيف" "بالن�ضبة  وحيز 
التجاعيد،  ع��بء  حتمل  ال  �ضعيدة  امل��راأة  تكون 
باأ�ضنان  اجلميلة  واالبت�ضامة  ر  الن�ضِ فالوجه 
�ضعور  وه��و  وللج�ضد  للنف�س  عافية  هي  �ضحية 
دائم بال�ضباب، ومن منا ال يحب اأن يبقى �ضابًا؟"

فيقول:  املحمود  حممد  اجل��راح  االأ�ضتاذ  اأم��ا   
التجميلية  واجلراحة  التجميل  طب  "اأ�ضبح  
الك�ضب  منها  الق�ضد  جت��اري��ة  عمليات  ال��ي��وم 
ال�����ض��ري��ع، ل��ذا ب��ني ف��رتة واأخ����رى ن��رى مو�ضة 
معينة  تنت�ضر وكلها توؤدي اإىل ما ي�ضبه ابت�ضامة 

البوتوك�س، اأي بال م�ضاعر."
 الفتيات والفا�صين�صتات

مواقع  يف  الفتيات  من  جمموعة  اإىل  توجهت   
ال��ت��وا���ض��ل االج��ت��م��اع��ي و���ض��ال��ت��ه��ن: م��ا راأي��ك��ن 
تتمنني  جتميل  عملية  اأي  التجميل؟  بعمليات 

اإجراءها؟
 م��ن ب��ني ث��الث��ني ف��ت��اة، ث���الث ف��ق��ط ك��ن �ضد 
طبيعة  يف  تغيريًا  واعتربنها  التجميل  عمليات 
العمليات  م��ع  الباقيات  ك��ان��ت  بينما  اخللقة، 
ال�ضعادة  على  وتبعث  املعنويات  ترفع  باعتبارها 

والثقة بالنف�س!

بينما  اأنوفهن،  يعدلن  اأن  اأردن  الفتيات  اأغلب 
الباقيات اأردن عمليات النحت التي تربز مفاتن 
الكرو�س  ي��زل��ن  اأن  اأردن  وبع�ضهن  الفتيات، 

والدهون من الرقبة والوجه..
اأن تكربِّ �ضدرها و�ضفتيها  اأرادت   واحدة منهن 
فانهالت عليها االعرتا�ضات من الكل خوفًا على 
)�ضفة  على  وتهجمًا  لل�ضدر  بالن�ضبة  �ضحتها 
اليوم  الفتيات  اأغ��ل��ب  الأن  قلن،  كما  البطة(، 

�ضفاههن غليظة ب�ضورة كبرية.
 الباحثة االجتماعية ي�ضر �ضعيد تقول: "اإن تدين 
عر�ضة  امل��راأة  جعلت  والتثقيف   التوعية  و�ضائل 
لزعزعة الثقة بالنف�س فباتت تتخيل اأن جمالها 
ناق�س واأنها حتتاج اإىل عمليات، كي تتزوج مثاًل 
اأو لتكون الوحيدة يف حياة زوجها، ف�ضاًل عن اأن 
جمتمعنا الذكوري يجعلها ت�ضعر باأنها اأقل �ضاأنًا 
لذا ت�ضرف مبالغ كثرية من اأجل اإظهار نف�ضها 
جميلة جدًا، فيما الرجل ال يبايل اإن كان اأ�ضلعًا 

اأو ذا كر�س كبرية."

يف  كثريًا  "عانيت  يقول:  حاكم  حيدر  املخرج   
اإيجاد وجه عراقي بّناتي بني املمثالت العراقيات 
وطالبات التمثيل وف�ضلت  وال�ضبب اأنهن اأ�ضبحن 
كبرية  و�ضفاه  �ضغري  واأن��ف  واحد  حاجب  ب�ضكل 
مليء  وج��ه  اإىل  حت��ت��اج  وال�ضينما  تعبري،  ب��ال 
البوتوك�س  ب�ضبب  الفتاة  فقدتها  التي  بالتعابري 

وغريها من و�ضائل التجميل اال�ضطناعي."
ن�صيحة

وال�ضابات  ع��ام��ة،  الن�ضاء  ك��ان��ت  اإن  اأدري  ال 
يف  ن�ضيحتي  اإىل  �ضي�ضتمعن  خا�ضة،  وال�ضبايا 
ال�ضرورية،  غري  التجميل  عمليات  عن  االبتعاد 
واأق�ضد بال�ضرورية تلك التي ت�ضتدعيها ظروف 
اأو  ال��وج��ه  يف  م��ا  ت�ضويه  ت�ضحيح  اأو  �ضحية 
اجل�ضد.. ويف قراءة �ضريعة للتقارير االإخبارية، 
�ضيجدن اأن عمليات التجميل رغم تطور االأجهزة 
واالأدوية واملواد الطبية، غري اأن بع�ضها ما تزال 
الوفاة، مثل عمليات  اإىل  توؤدي  خطرية جدًا قد 
لذلك  االأج���زاء،  بع�س  تكبري  اأو  اجل�ضم  نحت 
يطالب الطبيب اجلراح اأن توقع املراأة على تعهد 

بتحمل م�ضوؤولية نتائج العملية. 
وتبقى الطبيعة هي االأجمل بدليل اأننا دومًا نرى 
�ضاعرنا  ولنتذكر  االأجمل.  واأمهاتنا هن  جداتنا 
الذي  808 ميالدي  املولود يف  بن اجلهم  علي 
خّلد العيون احللوة يف بيته ال�ضهري )عيون املها 
حيث  من  الهوى  جلنَب  واجل�ضر/  الر�ضافة  بني 

اأدري وال اأدري(..

وجوٌه بال تعابريعمليات التجميل.. 

كان ال�صاعر العربي حني 
يتغزل مبحبوبته 

ي�صفها مبالحمها 
التي اأ�صبحت 

مقايي�ض جمال 
خّلدها ال�صعر، لذا 
اأ�صبحت الفتيات 
يتكحلن متباهيات 
الإظهار جمال عيونهن 

رن اخلدود ويلكَن  ويحمِّ
حلاء ال�صجر الذي يعرف 
بالـ)ديرم( ليغمقَن لون 
اللثة وال�صفة وينتعلن 
العايل من الكعب كي 

يربزن طولهن االأهيف.

ريا عا�سي
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 تطور الطب اليوم وتقنيات 
التوا�صل �صارت اأ�صهل يف ن�صر العلم 
وتبادل اخلربات، لذا فاإن اخليوط 

امل�صتخدمة اليوم ل�صد الوجه 
والتجاعيد هي نف�صها التي كانت 

ت�صتخدم يف جراحة القلب املفتوح

اإن تدين و�صائل التوعية والتثقيف  
جعلت املراأة عر�صة لزعزعة الثقة 

بالنف�ض فباتت تتخيل اأن جمالها 
ناق�ض واأنها حتتاج اإىل عمليات، كي 

تتزوج مثاًل اأو لتكون الوحيدة يف حياة 
زوجها



بني  املنا�ضبة  هذه  اإحياء  طقو�س  يف  تفاوت  وج��ود  من  الرغم  وعلى 
املحافظات، اإال اأن واقعة الطف حتولت بذلك اإىل نقطة التقاء ووحدة 
يف اأغلب االأحيان بني اأطياف املجتمع، اإذ يتفق اجلميع على مظلومية 

�ضيد �ضهداء اأهل اجلنة.
تباين الطقو�ض

ال�ضعائر  اإحياء  مرا�ضم  تبداأ  ال��ع��راق،  �ضمال  كرد�ضتان،  اإقليم  يف   
احل�ضينية منذ االأول من �ضهر حمرم احلرام وت�ضتمر لغاية االأربعني. 

ال �ضك يف اأن الفعاليات والطقو�س تختلف عما هي عليه يف حمافظات 
يف  حا�ضرة  العا�ضورائية  الطقو�س  لكن  العراقي،  واجلنوب  الو�ضط 

مناطق حمددة بالتن�ضيق مع ال�ضلطات املحلية يف حمافظة اأربيل.
التقينا  اأرب��ي��ل  يف  احل�ضينية  ال�ضعائر  على  اأك��رث  ال�ضوء  ولت�ضليط   
اإقليم  يف  الدينية  املرجعية  ممثل  االأع��رج��ي(  اأحمد  )�ضعد   ال�ضيد 
كرد�ضتان واملو�ضل الذي او�ضح: اأن بدايات اإقامة املجال�س املحلية يف 
االقليم تعود اإىل العام 2005 وي�ضري اإىل اأنه نظرًا لعدم وجود مكان 

التن�ضيق  مت  ال�ضعائر  ه��ذه  الإق��ام��ة  خم�ض�س 
االأعلى وموؤ�ض�ضة �ضهيد  االإ�ضالمي  املجل�س  بني 
االإقليم  االأوقاف يف  املحراب والحقًا مع وزارة 
لتخ�ضي�س مكان الإحياء مرا�ضم عا�ضوراء. وما 
تزال االإجراءات على حالها منذ ذلك الوقت. 
اإقامة  يف  اختالف  وج��ود  اإىل  االأعرجي  ي�ضري 
اإقليم كرد�ضتان  اأو  اأربيل  مثل هذه املرا�ضم يف 
ع��ن بقية امل��ح��اف��ظ��ات ك��ون��ن��ا ن��راع��ي دائ��م��ًا 
خ�ضو�ضيات كل منطقة وكل حمافظة، موؤكدًا 

اأن الهدف من اإقامة هذه املنا�ضبات هو التعريف باأهل البيت )عليهم 
ال�ضالم( وبيان اأننا جميعًا م�ضلمون على منهج النبي )�ضلى اهلل عليه 

واآله و�ضلم( فلي�س هناك فرق بني مّلة واأخرى اأو بني مذهب واآخر.
قاعات من دار احلج

اإخوة  نعي�س  اأن  علينا  اأن  هو  املنا�ضبات  خالل  من  بيانه  نود  ما  اإن 
و�ضف  ح��د  على  مذاهبنا،  اختلفت  واإن  واح��د  دي��ن  على  متحابني 
اأية جهة.  وبف�ضل  اأية م�ضايقات من  االعرجي، مو�ضحًا عدم وجود 
اهلل تعاىل، نحن نقيم هذه املرا�ضم برعاية حكومة اإقليم كرد�ضتان، 
ع��زاء  جمال�س  يف  وال�ضيما  امل��را���ض��م،  اإق��ام��ة  مكان  لنا  تهيئ  وه��ي 
قاعات  مبنحنا  االأوق��اف  وزارة  تقوم  اإذ  لياٍل،  ع�ضر  وملدة  عا�ضوراء 
دائرة احلج والعمرة على طريق 100 مرت الإقامة املجال�س فيها بحماية 
اإىل منح موافقات  باالإ�ضافة  اأربيل،  االأمن( يف  االأ�ضاي�س )قوات  من 

باإقامة الندوات واملوؤمترات.
يف  عا�ضوراء  مرا�ضم  خالل  املقامة  الن�ضاطات  اأه��م  عن  �ضوؤال  ويف 
االإقليم يجيب االأعرجي اإن اأهم الفعاليات واالأن�ضطة الإحياء الذكرى 
توجد  ال  اأنه  اإىل  م�ضريًا  والندوات.  املجال�س احل�ضينية  باإقامة  تتمثل 
مواكب  هناك  لكن  كربالء،  اإىل  اأربيل  من  )م�ّضاية(  مواكب  هناك 
الكبرية،  ال�ضيارات  كربالء عن طريق  اإىل  اأربيل  تخرج من  ح�ضينية 
اأجل  امل�ضوؤولة من  االأمن )االأ�ضاي�س( واجلهات  ويتم تنظيم ذلك مع 
ت�ضهيل مهمة ال�ضفر ذهابًا واإيابًا. وهناك تقوم هذه املواكب بامل�ضري 

من النجف اإىل كربالء ح�ضب الوقت املحدد واملنظم له. 
تربعات خري داعمة للمجال�ض

يف �ضوؤال عن اأعداد احلا�ضرين يف املجال�س العا�ضورائية يقول االأعرجي 
االأع��داد كانت  اأن  اأخ��رى، مو�ضحًا  اإىل  �ضنة  االأع��داد تختلف من  اإن 
كبرية خالل �ضنوات تواجد النازحني من اأهايل تلعفر و�ضهل نينوى، 
�ضكناها  اإىل مناطق  االأ�ضر  بعد حترير مناطقهم وعودة غالبية  لكن 
قلَّ احل�ضور، لكن ومع ذلك ال تزال االأعداد جيدة، اأما يف هذا العام، 
وب�ضبب جائحة كورونا وبناء على توجيهات حكومة اإقليم كرد�ضتان، مل 
تكن هناك مرا�ضم كما كانت يف ال�ضابق، واأقمنا جمل�ضني على مدار 

ليلتني فقط بح�ضور لي�س بالكبري مع مراعاة اجلوانب ال�ضحية.

 

اأربيل  يف  عا�ضوراء  مرا�ضم  الإقامة  الدعم  م�ضادر  عن  �ضوؤالنا  ويف 
اأو�ضح ممثل املرجعية يف االإقليم اأن الدعم املايل، على االأعم االأغلب، 
اأغلب املناطق يعتمد على تربعات اخلرّيين الذين  كما هو احلال يف 
ي�ضعون الأجل احل�ضول على الثواب، وهذا هو ديدن كل امل�ضلمني، ولي�س 
عمل  الأي  االأ�ضا�ضي  الداعم  هو  اخلريي  العمل  اأن  اإذ  فقط،  ال�ضيعة 
لنا ولكل امل�ضلمني،  اإ�ضالمي يخدم املجتمع، ومنا�ضبة عا�ضوراء تعني 
بل لكل اأحرار العامل، ثورة �ضد الظلم والطغيان لنيل احلرية والكرامة 

وحتقيق العدالة وال�ضالم وال�ضلم املجتمعي.

الطقو�ض وال�صعائر احل�صينية يف العراق مواكب بالعجالت من اأربيل اإىل كربالء
تتباين من حمافظة اإىل اأخرى، لكن، يف 
جميع االأحوال فاإن واقعة الطف حتولت 
لدى اجلميع اإىل �صراج ينري درب احلرية. 
فبغ�ض النظر عن اختالف العقائد 
الدينية واملذاهب، يتوحد غالبية امل�صلمني 
يف اإحياء ذكرى ا�صت�صهاد االإمام احل�صني 
)عليه ال�صالم(.  جمال�س عزاء ن�سائية ورجالية

عا�سوراء يف الإقليم..

ال�ضيد �ضعداالأعرجي
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اربيل- �سحى جميد �سعيد



ر�صالة �صد الطغاة
ومن اأجل معلومات اأكرث عن اإحياء ال�ضعائر احل�ضينية يف اأربيل التقينا 
احلاج )كاروان بابان( رئي�س هيئة املواكب احل�ضينية يف اأربيل والبالغ 
من  العمر 51 �ضنة، وهو كردي من حمافظة ال�ضليمانية. يقول بابان 
تتوق ال�ضتقبال �ضهر  املوؤمنني  فاإن حرارة دماء  اأدنى �ضك  اإنه وبدون 
حمرم احلرام اإذ جتري للمرا�ضم ا�ضتعدادات م�ضبقه. ويف �ضوؤالنا عن 
اأن  بابان  اأو�ضح   عا�ضوراء  ورمزية  احل�ضينية  ال�ضعائر  اإحياء  اأهمية 
هذه ال�ضعائر تدخل �ضمن اجلانب العقائدي، ويف هذه الفرتة يتجدد 
اأهل اجلنه االإمام  االأ�ضى واحلزن على ما جرى ل�ضيد �ضهداء �ضباب 
احل�ضني واأهل بيته و�ضبي الن�ضاء واالأطفال وكل االأحداث املوؤمله التي 
اأ�ضابت اأهل البيت، موؤكدًا اأن اإحياء ال�ضعائر احل�ضينية مبثابة ر�ضاله 
اأق�ضر  يف  ال�ضيف  على  الدم  انت�ضار  وتاأكيد  والطغاه  الظاملني  �ضد 
املكونات  جميع  من  كبريًا  ع��ددًا  اأن  موؤكدًا  التاريخ،  �ضهدها  معركه 
اإيجابي  تفاعل  وهناك  ال�ضعائر،  هذه  يف  ي�ضاركون  اأربيل  يف  الدينيه 

من قبل اجلميع.
قراءة املقتل احل�صيني

االأخ  التقينا  العا�ضورائية  الطقو�س  واقع  اأكرث على  التعرف  اأجل  ومن 
اأربيل  يف  احل�ضينية  املواكب  على  القائمني  اأح��د  الطائي(،  )ع��الء 
ذلك  اإن  عالء  يقول  احل�ضيني.  املجل�س  مدة  عن  ب�ضوؤالنا  وب��ادرن��اه 
ي�ضتمر عادة من �ضاعتني اإىل ثالث �ضاعات بدءًا من ال�ضاعة ال�ضابعة 
اإىل العا�ضرة م�ضاء، لكن يف ليلة العا�ضر من حمرم يتم متديد الوقت 

حتى الواحده بعد منت�ضف الليل، ويف ال�ضباح اأي�ضًا بعد انتهاء م�ضرية 
ق�ضرية تتم فيها قراءة املقتل احل�ضيني وال�ضرية لفاجعة اأهل البيت 
الرجال  على  تقت�ضر  ال  املجال�س  اأن  اإىل  م�ضريًا  ال�ضالم(،  )عليهم 
بع�س  يف  اأربيل  يف  تقام  ن�ضائية  جمال�س  اأي�ضًا  هناك  اأن  بل  فقط، 
دقيقة  اأع��داد  توجد  وال  للن�ضاء،  فقط  خم�ض�ضه  واملجال�س  املنازل 
اإىل  م�ضريًا  الرجال،  عن  عددًا  تقل  ال  اأنها  املتوقع  لكن  للحا�ضرات، 
وال�ضبكية  الكردية  مثل  خمتلفة  بلغات  اأربيل  يف  تقام  جمال�س  وجود 
هذه  اإىل  واالأدي���ان  القوميات  ملختلف  ح�ضور  وهناك  والرتكمانية، 

املجال�س احل�ضينية لكن بن�ضب متفاوتة.
القيمة والهري�صة

وتوزيعه،  الطعام  بطهو  املتعلقة  االأخ���رى  بالطقو�س  يتعلق  ما  ويف 
يقول الطائي اإن هناك �ضعائر اأخرى موجوده يف اإحياء ق�ضيه االإمام 
)التمن  االأطعمة  وت��وزي��ع  بالطبخ  تتمثل  ال�ضالم(   )عليه  احل�ضني 
والقيمة والهري�ضة( جمانًا على النا�س وعلى املحبني، وهذه ال�ضعائر 
اأ�ضحاب  قبل  من  عالية  بان�ضيابية  وتقام  اأربيل  يف  وموجودة  قدمية 

املواكب احل�ضينية ومن حمبي اأهل البيت )عليهم ال�ضالم(. 
وبعيدًا عن الطقو�س احل�ضينية خالل �ضهر حمرم احلرام، قريبًا من 
اأيام عا�ضوراء وما متثله من معنى �ضد الظلم واال�ضطهاد،  روحانية 
ثورة  مبادئ  اأم��ام  ين�ضهر  والقومي  والديني  املذهبي  التنوع  ف��اإن 
على  واحلق  ال�ضيف  على  الدم  فيها  انت�ضر  التي  اخلالدة،  احل�ضني 

الباطل.

يو�سف املحمداوي

مي�سا
ف�ساد القوم 

اأمر القوم  اأبي طالب )ع( ما يف�ضد  "�ضئل االإمام علي بن 
يف  ال�ضغري  و�ضع  وثالثة،  ثالثة  ق��ال:  املوؤمنني؟  اأم��ري  يا 
التابع  وو�ضع  العامل،  مكان  اجلاهل  وو�ضع  الكبري،  مكان 

يف القيادة".
موؤ�ّض�ضات  اأغلب  على  متاما  تنطبق  الرائعة  املقولة  ه��ذه 
اإىل   2003 ال��ع��ام  يف  ح�ضل  ال��ذي  التغيري  منذ  ال��دول��ة 
يومنا هذا، وامل�ضيبة بعد كل ما ح�ضل من خيبات وملفات 
يزال  ال  الدولة  خلزينة  املالية  املنظومة  يف  وانهيار  ف�ضاد 
البع�س ي�ضّر على تطبيق هذه احلالة وال�ضري على نهجها 
واإتيان الرجل غري املنا�ضب لتنفيذ ماآربهم النفعية واإدامة 
واإن  اآبهني  العام، غري  املال  ال�ضرعية من  مكت�ضباتهم غري 
ذهبت البالد نحو الهاوية، لكون م�ضلحة الوطن واملواطن 
يف ذيل قائمة اأهدافهم وال ي�ضغل بالهم غري اأر�ضدتهم يف 

اخلارج.
املحاوالت  بع�س  الكاظمي  ال�ضيد  حكومة  يف  جند  اليوم 
من  ولي�س  الثاين  اخل��ط  من  املف�ضدين  ملحا�ضبة  اجلدية 
املعني  املعول  اأ�ضبح  ال��ذي  بالف�ضاد  االأول  اخل��ط  حيتان 
لالرهاب يف تدمري ما تبقى من وطن مبتلى، فال عجب اأن 
جتد م�ضوؤواًل ماليًا يحاول الهروب من املطار، واآخر يعتقل 
يف داره من قبل قوة اأمنية، وم�ضادرة االأموال املنقولة وغري 
املهربة  العراقية  االأم���وال  لبع�س  دولية  ومتابعة  املنقولة 
قبل  من  احلكومية  املنافذ  على  وال�ضيطرة  اخل��ارج،  اإىل 
اأو تلك، وتغيري  اأن كانت يف خدمة هذه اجلهة  الدولة بعد 
واالأمنية  الع�ضكرية  املنا�ضب  لبع�س  االإداري��ة  الهيكلية  يف 
من  �ضدها  االأ�ضوات  تعايل  ومع  واخلدمية،  واالقت�ضادية 
قبل بع�س املنتفعني ال�ضتمرار احلال كما هو عليه يف ال�ضابق 
يراها املواطن خطوات خجولة ولي�ضت �ضوالت بطولة تق�ّس 
درجة  اإىل  و�ضل  املواطن  الأّن  الكبار،  الفا�ضدين  م�ضاجع 

وطنه من  اليه  و�ضل  ملا  والر�ضد  ر  التَّب�ضُّ وفقدان  الهذيان 
اأين  اأدري  وال  لعدوه،  الظامل  يرت�ضيها  ال  ماأ�ضاوية  اأو�ضاع 
�ضنعت قلوب و�ضمائر وعقول هوؤالء؟ لتكره وتدّمر الوطن 
بهذه ال�ضورة التي مل ميّر بها العراق يف اأي مرحلة تاريخية 
يحّنون  اأ�ضبحوا  املواطنني  بع�س  اأنَّ  درج��ة  اإىل  �ضابقة، 
حلقبة الطاغية اجلالد ملا اقرتفه بع�س ال�ضا�ضة احلاليني 

من اأفعال �ضنيعة بحقهم وحق الوطن.
وزراء و�ضا�ضة يهربون مبليارات الدوالرات �ضوب اخلارج، 
وزير عراقي �ضابق يبادر باأموال ال�ضعب ل�ضراء ناد اأوروبي، 
وزير اآخر يرف�س املنتج العراقي من الزيت الغذائي الذي 
ميتلك  لكونه  احلكومية،  النباتية  ال��زي��وت  �ضركة  تنتجه 
معمال للزيوت يف اأحد بلدان اجلوار، وغريها من امل�ضائب 
واالختال�ضات التي مل يفعلها اأعتى ل�ضو�س املافيا العاملية، 
الذين  ال�ضلميني  للمتظاهرين  املمنهج  القتل  عن  ناهيك 
يطالبون باأب�ضط حقوقهم احلياتية والقاتل اإىل االآن جمهول 

الهوية.
ختاما كمواطن اأخاطب دولة رئي�س الوزراء واأقول له: جميع 
ال�ضرفاء معك اإن �ضربت بيد من حديد على حيتان الف�ضاد، 
"اإن  �ضاحبها:  ا�ضم  اأجهل  التي  املقولة  و�ضفته  كما  لكونه 
�ضبكة الف�ضاد يف البالد اأكرب من �ضبكة ال�ضرف ال�ضحي".

اليوم جند يف حكومة ال�سيد 
الكاظمي بع�س املحاولت 

اجلدية ملحا�سبة املف�سدين 
من اخلط الثاين ولي�س من 

حيتان اخلط الأول بالف�ساد 
الذي اأ�سبح املعول املعني 

لالرهاب يف تدمري ما تبقى 
من وطن مبتلى.

السنة الخامسة عشرة العدد )368( 30 ايلول 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

45 م�������ق�������االت44



وجمموعة الظروف املحيطة به، ب�ضبب قفزة 
والتكنلوجية  املعلوماتية  والنظم  التكنلوجيا 
فاأ�ضبح  الهواء  مثل  حياتنا  اإىل  دخلت  التي 
اأكان  �ضواء  عنها  التخلى  ي�ضتطيع  ال  الفرد 
امل�ضافات  فاإن  وبالتاأكيد  �ضغريًا.  اأم  كبريًا 
التقنيات  توفرها  التي  احل��رة  االإب��داع��ي��ة 
احلديثة متثل عن�ضر جذب كبري لالأطفال 
العزلة  اإىل  ف�ضيئًا  �ضيئًا  مييلون  وجتعلهم 
اأمرا�س  من  وغريهما  ال��ف��ردي  والتطرف 

اإىل ما توفره من عنا�ضر املتعة والت�ضويق.  اإ�ضافة  العوملة النف�ضية، 
�ضارع  بغداد  يف  الطفل،  لكتاب  )م�ضابيح(  من�ضورات  يف  فنحن 
املتنبي، ن�ضمي الطفل روح االأر�س، الأن الطفل هو مفتاح قلب العامل 
وقارب االأمل الوحيد رغم ق�ضوة هذا الكوكب. لذلك نعمل جاهدين 
لعائلته  وحمبًا  بنف�ضه  فخورًا  الطفل  جتعل  التي  احلكايات  الإنتاج 
وجمتمعه. قد نف�ضل يف ذلك وقد ننجح، املهم هي املحاولة لتقدمي 
والغام�ضة  احلرجة  االأوقات  لهذه  املنا�ضبة  ال�ضردية  الفاكهة  بع�س 

التي تثقل ج�ضد العائلة والفرد واملجتمع يف كل مكان يف العامل.

اآراء االأطفال وذويهم
اأربع �ضنوات( كانت البداية معها ومع �ضدمة جوابها  )روؤيا لبيد - 
الذي يوؤ�ضر الكثري.. فعند �ضوؤالنا لها: لو اأعطيناك جملة اأطفال اأو 
�ضرح  تعني جملة!!؟" وبعد  "وماذا  قالت:  �ضتختارين؟  تابلتًا فماذا 
اختارت  وق�ض�ضها  واألوانها  بر�ضومها  وحمتوياتها  املجلة  معنى 
وبفرحة واإ�ضرار: "نعم اإذن �ضاأختار املجلة وبعدها اآخذ التابلت…"

والدة كل من مالك 8 �ضنوات ويو�ضف 6 �ضنوات،  )غ�ضق فا�ضل(، 
اأكدت طواعية وا�ضتعداد البنات للقراءة والتوازن اأكرث من ال�ضبيان. 
تقول: مع مالك ال اأعاين اأبدًا، بل بالعك�س، فهي بداأت تتعلم العزف 
والر�ضم واأكملت قراءة �ضل�ضلة )اأروع املغامرات( وجمموعة ق�ض�س 
اأطفال اإنكليزية، كذلك جلبت لها كتاب )كليلة ودمنة( لتقراأه وبعدها 
تخ�ض�س لها وقتًا لالندماج مع جهازها اخلا�س، اأما يو�ضف فاالأمر 
معه اأ�ضعب بكثري، اإذ اأن لعبة )البوبجي( م�ضيطرة عليه، لكنني مع 
والده بداأنا بخلق بيئة بديلة مقنعة ل�ضحبه من االألعاب تدريجيًا فبداأ 

بقراءة ق�ض�س اأطفال مع هدايا وثواب عند اإكمالها ت�ضجيعًا له...
)زينب هيثم الزبيدي - 13 �ضنة( تقول: اأنا اأعمل موازنة بينهما، اإذ 
ال�ضعر  وكتب  العاملية  الروايات  بقراءة  �ضغفي  فمثاًل  كليهما،  اأحتاج 
والفرن�ضية  االإجنليزية  اللغة  تعلم  يف  التكنولوجيا  اأوظ��ف  جعلتني 

ودخول دورات الأ�ضبط اللغة، فحاليًا مثاًل اأقراأ كتاب
 American File: Oxford Books level 1  اأما والد زينب، 
االأوالد  انت�ضال  االأهل يف  اأهمية دور  الدكتور هيثم، فقد حتدث عن 

وعزلتهم  التكنلوجي  التوح�س  من 
ابنه  يخرج  اأنه  ذاك��رًا  معه،  متامًا 
يف  مب�ضاعدته  اال�ضتمرار  هذا  من 
القراءة  اأو  املنزل  حديقة  اأعمال 
اأبيات من  اأو حتى بعد ذلك حفظ 
مقابل  حا�ضوبه  طريق  عن  ال�ضعر 
ت�ضجيع ومكافاأة، وهكذا يجب عدم 
اأوالدهم  النعزال  االأهل  ا�ضت�ضهال 
به  والتحكم  وك�ضره  هذا  اخلطري 

�ضيئًا ف�ضيئًا. 
لكنه  االإلكرتوين،  باملجال  بتعلقه  يعرتف  �ضنة(   14 منري-  )اأحمد 
واأحبها هي  التي جتذبني  الكتب  اأي�ضًا:  التي جتذبه  بالكتب  ي�ضرح 
كتب )The digital photography  اأو فن الت�ضوير الرقمي( 
الأّنها تتعلق باملجال الذي اأحبه، اأو كتب الق�ض�س، فلو اأعطيتني كتابًا 

ال اأحبه لن اأقراأه و�ضاأجلاأ اإىل عاملي االإلكرتوين. 
م�ضيفًا: من وجهة نظري يجب على االإن�ضان  اأن يقراأ عددًا جيدًا من 
الكتب من اأجل اأن يتو�ّضع يف املجال الذي يقراأ عنه حتى لو كان يحب 

التكنلوجيا واالألعاب االإلكرتونية مثلي..
وم�ضوؤوليات  ان�ضغال  كان  مهما  امللك:  عبد  منري  وال��ده  يذكر  فيما 
وال�ضغف  الولع  اأج��واء  من  يوفرانه  وما  لهما  يعود  فاالأمر  الوالدين 

واالهتمام بالكتب.. 
فيما يقول )يزن وليد - 13 �ضنة( "اإن االأمر بالن�ضبة يل ن�ضف هنا 
اأو  اأو ق�ضة فيلم  الكتب كرواية ما  اأحب قراءة  فاأنا  ون�ضف هناك، 
االإن�ضان  يعي�س  كان  وكيف  القدمية  كتب احلروب  االأنبياء،  ق�ض�س 
)طيب(  اأخته  ت��ردف  التاريخ.." فيما  كتب  اأح��ب  ال  لكني  القدمي، 
لكن  اأوراق حتمل معاين خالبة،  "الكتب عبارة عن  فتذكر:  بالقول 
النا�س  ان�ضغال  اإىل  اأدت  التي  االإلكرتونيات  انت�ضرت  جمتمعنا   يف 

واالأطفال بها." 
لكن هل ابتعدنا عنها متامًا؟ 

لو كان هذا �ضحيحًا ملا كانت هناك مكتبات…

الطفل، وقد غزاه غول التكنولوجيا واالألعاب 
االإلكرتونية دون اأي متهيد، بداأ يفقد رغبته بالقراءة 
واملعرفة الكتبية، بل اإنه انعزل عن اجلميع يف توح�ض 
مع عامل افرتا�صي وّفر له كل ما ينّمي خياله و�صغفه 
وتطلعاته، فما هو دور االأهل يف عزلتهم وانقيادهم 
هذا؟ وما طرق النجاة با�صتعادة حب القراءة والتعلم 
�صواء يف الكتب املنهجية اأو اخلارجية لتنمية مهاراتهم 
وعقليتهم دون االعتماد كليًا على حوا�صيبهم واأجهزتهم 
االإلكرتونية؟ اأ�صئلة تطرحها "ال�صبكة" يف ا�صتباك مل 
ي�صلم منه اأحد… 

الطفل وهيَكَلة خياله.. 
تثقيف  يف  التبكري  اأهمية  على  الدرا�ضات  فيه  اأكدت  الذي  الوقت  يف 
واإثراء خربات االأطفال بالكتب والق�ض�س قبل املرحلة االبتدائية، كي 
يكون ا�ضتعدادهم للتعلم والقراءة والكتابة اأف�ضل، فاإنه باملقابل ي�ضري 
تقرير لليون�ضكو اإىل اأن معدل قراءة االأطفال يف العامل العربي خارج 
ال�ضنة، فيما يقراأ كل ع�ضرين طفاًل عربيًا  %6 يف  املنهاج الدرا�ضي 

كتابًا واحدًا �ضنويًا. وهو موؤ�ضر خطري. 
عن  �ضوؤاله  عند  نف�س،  علم  اخت�ضا�س  يون�س،  حميد  دكتور  يقول 
االإلكرتونية:  اأجهزتهم  نحو  الكتب  االأطفال عن  ابتعاد  اأزمة  اإ�ضكالية 
املنفتح  اخل��الق  الدماغ  من  الطفل  دم��اغ  حتول  عن  ي��وٍم  ذات  كتبت 
للخيال والتخيل اإىل دماغ منظم يع�ضق التكرار والهيكلة، كما ذكر عن 
ذلك طبيب التوحد دكتور �ضيمون كوهني اإذ يقول:  اإن الطفل املعا�ضر 
ميتاز بذاتية التنظيم computarized brain، اأي اأنه ال يحاول 
اأكرث  ينجذب  ت��راه  هكذا  احلوا�ضيب،  عن  تختلف  بطريقة  التفكري 

للتكنولوجيا منه اإىل الكتب واملجالت كما كنا يف �ضابق االأيام. 
قا�ضم  الطفل   لكتاب  م�ضابيح(  )مكتبة  و�ضاحب  ال�ضاعر  وي�ضيف 
�ضعودي: م�ضكني هو الطفل العربي الذي عا�س ويعي�س زمن القفزات 
العراقي  الطفل  وال�ضيما  واملجتمعية،  واالق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية 

�سبح تكنولوجيا الألعاب يحا�سر اأطفالنا 

حوار مع الأطفال والأهل 
يفتح بابًا لالأمل والكتب

رجاء ال�سجريي

زينب هيثم

احمد منري

يزن وليدروؤيا لبيد
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املعروف يف كركوك واملحافظات ال�ضمالية، 
بداأ  واإن  اال�ضا�ضي  الطبق  الهري�ضة  تكون 
البع�س موؤخرا يح�ضر القيمة والتمن اأي�ضا، 
التي  القيمة  ب��اأن  النجفيون  يتباهى  وكما 
الكركوكليني  فان  عليها،  ُيعلى  ال  يطبخونها 
ليلة  التي يح�ضرونها يف  يتباهون بالهري�ضة 
يوم  توزيعها  ليتم  حم��رم  م��ن  التا�ضوعاء 

عا�ضوراء ومن ثم كل جمعة حتى االربعينية. 
وال بّد من القول اإن اأهايل كركوك مبختلف 
حت�ضري   يف  ي�ضاركون  ومذاهبهم  دياناتهم 
امل�ضاهمة  يف  ���ض��واء  وط��ب��خ��ه��ا  ال��ه��ري�����ض��ة 
حني  وحتى  العمل  يف  او  الطبخة  مبكونات 
منعت �ضلطات النظام ال�ضابق  �ضعائر اإحياء 
عا�ضوراء، كان اجلميع يحيونها �ضّرًا وكانت 

علنا  ولي�س  البيوت  داخ��ل  حت�ضر  الهري�ضة 
كما هو االآن وكانت توزع بني اجلريان.

تاريخيا 
وا���ض��ت��ن��ادا اإىل ال���رواي���ات امل��ت��وارث��ة، ف��اإن 
اأنهك  حني  ال�ضالم(  )عليها  زينب  ال�ضيدة 
اجلوع )ال�ضبايا( وبينهم ال�ضغار يف ال�ضام، 
ال��ذي  امل��وق��ع  يف  احل��ب��وب  بتجميع  ق��ام��ت 

احتجزوا به ورغم قلتها، طبخت لهم طبقا 
ي�ضبه الهري�ضة وذلك يف �ضنة )61 هجرية( 
واأ�ضحابه  بيته  واآل  احل�ضني  ا�ضت�ضهاد  بعد 
)عليهم ال�ضالم( ومنذئذ اأ�ضبحت الهري�ضة 
فقرة من فقرات �ضعائر اإحياء واقعة الطف 
ما  اإن  تقول  التاريخية  امل�ضادر  اأن  علما   .
ال  ال��ع��راق،  يف  تطبخ  كانت  الهري�ضة  ت�ضبه 
�ضيما اأن احل�ضارات العراقية القدمية كانت 
احلنطة،  وزراع���ة  القرى  اأوج���دت  من  اأول 

املكون اال�ضا�ضي الهري�ضة.
هري�صة عا�صوراء

على  ال��ع��راق��ي��ون  يتناوله  طبق  الهري�ضة 
تختلف  ع��ا���ض��وراء  يف  لكنها  ال�ضنة،  م��دار 
واإن  املكونات االخرى.  واإ�ضافة بع�س  كمية 
من  يتكون  االعتيادي  الهري�ضة  طبق  ك��ان 
احلبية )القمح املق�ضر وامل�ضلوق واملجفف( 
الدار�ضني  ر�ّس  بعد  وتقدم  واملاء  واحلم�س 
عليها و�ضب �ضمن حار وهناك من يتناولها 
اأوال  ع��ا���ض��وراء،  ففي  عليها،  ال�ضكر  بر�س 
الذي  قازان  يف  وتطبخ  كبرية  تكون  الكمية 
احل�ضينيات  اأم��ام  منه  الع�ضرات  ن�ضاهد 
ح�ضب  ق����ازان،  وك��ل  وال��ب��ي��وت،  وامل�ضاجد 
احلجم، ي�ضتوعب 10-15 كيلو غرام حبية 
اللحم  م��ن  ع��وام��ات  كيلو  اليها  وي�����ض��اف 
وتختلف  كيلوغرامات من احلم�س  وب�ضعة 
هري�ضة عا�ضوراء يف كركوك باإ�ضافة كميات 
يتم  والزبيب.  بق�ضورها  واللوز  اجل��وز  من 
تنقيع احلبية واحلم�س لفرتة حمدودة ثم 
بعد  ال��ق��ازان  يف  املكونات  باقي  مع  تو�ضع 
قوية،  النار  وتكون  الع�ضاء  �ضالة  انتهاء 
مزج  ويتم  احلطب،  ي�ضتخدم  من  وهناك 

املكونات باملدراخة.
املراد

 ومن يريد طلب مراد )رجل اأو امراأة( يقوم 
عقرب  باجتاه  ع��دة  مل��رات  املكونات  ب��درخ 
وينهيها  باأدعية  م��راده  يطلب  وهو  ال�ضاعة 
بقوله: )بجاه النبي واالأئمة االأطهار، عليهم 
جميعا ال�ضالة وال�ضالم(، اأما الذين حتّقق 
بينها  ومن  باملكونات  في�ضاهمون  مرادهم 

بطبخ  يقومون  او  والزبيب،  واللوز  اجل��وز 
التوزيع،  وعند  بهم،  خا�ضة  هري�ضة  قازان 
لوز،  اأو  ج��وز  حبات  �ضحنه  يف  يجد  ال��ذي 

يحتفظ بها للربكة يف اأمواله.
ورغم حزن ليلة التا�ضوعاء، لكن التح�ضري 
اجل��م��اع��ي ل��ق��ازان��ات ال��ه��ري�����ض��ة وت��ردي��د 
االدعية وال�ضالة عن االئمة االطهار وذكر 
بع�س  يخفف  ال�ضهيد  اهلل  عبد  اأب��ي  ث��ورة 
بّد  وال  اجلميع.  يوحد  ال��ذي  احل��زن  ذل��ك 
الذين  م��ن  الغالبية  اأن  اإىل  اال���ض��ارة  م��ن 
�ضاهموا بتح�ضري الهري�ضة هذه ال�ضنة كانوا 

ملواجهة  ال�ضحية  ب��االر���ض��ادات  ملتزمني 
كورونا، ال �ضيما التباعد االجتماعي.

النذر
ال�ضيدة  هري�ضة  ك��رك��وك  اأه���ايل  يتذكر   
امل�ضيحية الراحلة  )ام عبا�س( التي كانت 
يف  وتوزعها  الهري�ضة  تطبخ  اأن  ن��ذرت  قد 
حتقق  اأن  بعد  حياتها  ط��وال  عا�ضوراء  كل 
مرادها باإجناب )عبا�س( بعد �ضنوات من 
�ضاهمت  ال�ضنة  هذه  ويف  االطباء.  مراجعة 
ال�ضيدتان اأم عمر واأم كرار ب�ضراء مكونات. 
الهري�ضة واإ�ضافتها اإىل قازان. جارتهما اأم 
علي بعد اأن حتقق مرادهما..اأما ال�ضيدة اأم 
علي فمثلها مثل االف من الن�ضاء والرجال 
ويوزعونها  الهري�ضة  يطبخون  كركوك  يف 
ك��ث��واب ل���الإم���ام احل�����ض��ني ال�����ض��ه��ي��د وم��ن 
ا�ضت�ضهد معه من اآل بيته االطهار واأ�ضحابه 
اأبو  ال�ضيد  )ال�ضالم عليهم جميعا(.. وقال 
يطبخ  عقود  ومنذ  اإن��ه  �ضنة(   70( حيدر  
الهري�ضة كثواب، لكّنه يف ال�ضنوات االخرية 
من  العراق  يتخل�س  باأن  م��رادًا  يطلب  بداأ 
مراده  يتحّقق  وحني  واملحا�ض�ضة  الف�ضاد 
يطبخها  التي  الكمية  مب�ضاعفة  نذر  فاإنه 

�ضنويا.

مهما كانت الظروف التي مرت بالعراق عامة وكركوك خا�صة، كان وما يزال 
االإمام احل�صني )ع( يوّحد اجلميع يف احلزن الذي يكون دافعا اإىل االرادة 
واال�صرار ويف تهيئة اأطباق املاأكوالت وتوزيعها �صواء بني املواكب اأو على 
اجلريان كثواب الأبي عبد اهلل ال�صهيد واآل بيته االطهار و�صحبه امليامني 

الذين ا�صت�صهدوا معه يف واقعة الطف املوؤملة.

من مطبخ عا�سوراء..

الهري�سة ثواب 
وحتقيق مراد

كركوك: اجني حممد



بينما يحتدم ال�صباق بني 
علماء العامل وهم يوا�صلون 
جهودهم احلثيثة للتو�صل 
اإىل عالج اأو لقاح ناجع م�صاد 
لفريو�ض كورونا، تلجاأ قبائل 
االأمازون لتقوية جهاز املناعة 
با�صتخدام عالجات تقليدية 
ب�صيطة م�صنوعة من حلاء 
ال�صجر والع�صل للحيلولة دون 
تف�صي وباء كورونا بني اأفراد 
قبائلها.

االإ���ض��اب��ات امل��وؤك��دة يف ال��ع��امل، بعد ال��والي��ات 
املتحدة.

)ج��اي��ر  امل��ت��ط��رف  اليميني  ال��رئ��ي�����س  وك���ان 
باأنه  ك��ورون��ا  فريو�س  و�ضف  قد  بول�ضونارو( 
جمرد )اإنفلونزا �ضغرية(، واأدان )اله�ضترييا( 
املحيطة به وحّث الدولة على العودة اإىل العمل 
ما  �ضرعان  لكنه  اق��ت�����ض��ادي،  انهيار  ل��وق��ف 
تعر�س النتقادات �ضديدة، ما اأ�ضعره باأنه بات 
زعيمًا حتت احل�ضار، يجد �ضعوبة مت�ضاعدة 

يف حكم بالده.
جهود �صكان االأمازون االأ�صليني 

ملواجهة كورونا
وكمامات  االأبي�س  املخترب  معطف  عن  بعيدًا 
الوجه الطبية، انطلقت جمموعة من املعاجلني 
االأ�ضليني  االأم�����ازون  ���ض��ك��ان  م��ن  امل��ن��ح��دري��ن 
الطيور  ري�س  من  امل�ضنوعة  روؤو�ضهم  باأغطية 
نهر  اإىل  ط��ري��ق��ه��م  ل�ضق  االأ���ض��ج��ار  واأوراق 
االأمازون، بحثًا عن نباتات طبية لعالج فريو�س 

كورونا اجلديد.
القوة،  متفاوت  مبحرك  يعمل  �ضغري  قارب  يف 
ماوي  �ضاتري  قبيلة  من  رج��ال  خم�ضة  يحاول 
م�ضاعدة اأبناء جلدتهم للبقاء على قيد احلياة 
يف  املتهاوي  ال�ضحي  النظام  ا�ضتخدام  دون 
التي  ال��ربازي��ل،  االأم���ازون، �ضمال غربي  والي��ة 
اأكرث  من  واح��دة  تعد  بعدها  من  الرغم  على 

االأماكن ت�ضررًا من الوباء.
قبائل  اإحدى  زعيم  ماوي،  �ضاتري  اأندريه  يقول 
���ض��غ��رية يف  ق��ري��ة  تعي�س يف  ال��ت��ي  االأم������ازون 
متكنا  "لقد  ماناو�س:  الوالية  عا�ضمة  �ضواحي 
من  ال�ضيطرة على اأعرا�س املر�س بالعالجات 
اإي��اه��ا  علَّمنا  ال��ت��ي  وب��ال��ط��ري��ق��ة  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، 

اأجدادنا."
واأو�ضح: "لقد ا�ضتخدم كل مّنا املعرفة املوروثة 
كل  وا�ضتخدام  واختبارها،  العالجات  جلمع 

منها �ضد مر�س خمتلف عن االآخر."
خلطة االأمازون ال�صحرية

وي�ضمل العالج الذي ي�ضتخدمه �ضكان االأمازون 
ال�ضاي امل�ضنوع من حلاء �ضجرة )كارابانوبا(، 
لاللتهابات،  م�ضادة  خ�ضائ�س  بحمله  املتميز 

والنعناع  امل��اجن��و  كق�ضور  اأخ���رى  مكونات  م��ع 
اأثبت  اأن هذا العالج  والع�ضل. ويوؤكد القرويون 
ما  بح�ضب  ك��ورون��ا،  فريو�س  ع��الج  يف  جناحه 

ذكرت �ضحيفة الديلي ميل الربيطانية.
من جهة اأخرى، قالت فالدا فرييرا دي �ضوزا، 
"كنت  عامًا:   35 العمر  من  تبلغ  فنانة  وه��ي 
اأ�ضعر بال�ضعف والهوان، و�ضعرت اأن لدي �ضيئًا 
فتناولت  التنف�س،  اأ�ضتطع  ومل  رئ��ت��ي،  يف  م��ا 
�ضرابًا حملي ال�ضنع، ما جعلني اأ�ضعر بتح�ضن 

كبري."
 40 �ضيلفا،  دا  ب��ريي��را  رو�ضيفاين  وت�ضاعد 
ال��ع��الج��ات حتت  تقدمي  على  اأن��دري��ه  ع��ام��ًا، 
اإ�ضراف جدها ماركو�س البالغ من العمر 93 

عامًا الذي ال يزال على قيد احلياة.
ويبلغ عدد اأفراد القبيلة، التي انتقلت بالقرب 
من عا�ضمة والية ماناو�س يف العقود االأخرية، 

�ضخ�س. األف   13
ورغم اإميان هوؤالء ال�ضكان بفاعلية العالجات 
ال  لكن  كورونا،  فريو�س  مقاومة  يف  التقليدية 

يوجد اأي دليل علمي على ذلك.
العاملية  ال�ضحة  تعتمد منظمة  االآن، مل  وحتى 
عن  الناجم   "19 "كوفيد-  ملر�س  ع��الج  اأي 
االإ�ضابة بفريو�س كورونا، لكن بع�س املجتمعات 

تلجاأ اإىل طرق تقليدية للعالج.
�صعوب تتفّن بعقاراتها

يتفنن الكثري من دول العامل يف حماوالت اإيجاد 
عقارات حملية ملعاجلة فريو�س كورونا، البع�س 

م��ن م��روج��ي ه��ذه ال��ع��ق��ارات ج��رى توقيفهم 
ومنعهم من ترويجها.

اأمريكيون ي�صتخدمون زيت 
الثعبان لعالج كورونا!

اليمني  اأق�ضى  فى  ال��والي��ات  من  ع��دد  يعتمد 
االأمريكي على بيع زيت الثعبان، وفقًا ل�ضحيفة 
االإندبندنت الربيطانية، والتي قالت يف تقرير 
لها: "هناك بالطبع اأنا�س، من الي�ضار، يبيعون 
عالجات وهمية اأي�ضًا"، اإال اأن "تاأثري اليمينيني 

تزايد خالل العقد املا�ضي."
الق�صاء االأمريكي مينع ا�صتخدام 

ماء اجلافيل يف اأمريكا
بيع  االأمريكي  الق�ضاء  املا�ضي، منع  ني�ضان  يف 
عالج يقدم على اأنه ي�ضفي من فريو�س كورونا، 
اجلافيل،  م��اء  على  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  ويحتوي 
كمطهر  ا�ضتخدامه  ي�ضيع  موؤك�ضد  حملول  وهو 
ومبيِّ�س. واأ�ضدرت حمكمة فيدرالية يف فلوريدا 
حظرًا على بيع هذا املنتج الذي يطرح على اأنه 
بح�ضب  وي�ضفي  عجائبي(،  معدين  )حملول 
باملئة  خم�ضة  له  امل��روج��ني  موقع  على  ورد  ما 
ال�ضرطان  بينها  ومن  العاملية،  االأمرا�س  من 

واالإيدز والكولريا، ناهيك عن  كوفيد19-.
)مقّد�س(،  اأن��ه  املنتج  ه��ذا  م��روج��و  وي��ّدع��ي 
وراء  تقف  التي  االأمريكية  العدل  وزارة  لكن 
يف  ه��و  ال��ع��الج  ه���ذا  اأن  ك�ضفت  امل��الح��ق��ات 
مزجه  عند  يتحول  كيمياوي  منتج  احلقيقة 

مبادة فاعلة مرافقة له اإىل ماء جافيل.

العامل  اأن  على  العلماء  م��ن  الكثري  ويتفق 
�ضد فريو�س  اجل�ضم  مناعة  تقوية  الرئي�س يف 
ال�ضحي  ال��غ��ذاء  على  االع��ت��م��اد  ه��و  ك��ورون��ا 
للمر�ضى ورفع  ال�ضفاء  لت�ضريع عمليات  اجليد 
به  االإ�ضابة  عند  الفريو�س  ملواجهه  مناعتهم 

واإ�ضالح تلف االأن�ضجة وتعزيز مناعة اجل�ضم.
كورونا يثري مواجع �صكان االأمازون

اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ي��ل  دي��ل��ي  �ضحيفة  ذك���رت 
ف��ريو���س ك��ورون��ا اأث���ار امل��خ��اوف وامل��واج��ع بني 
الذين  االأ���ض��ل��ي��ني،  االأم����ازون  منطقة  �ضكان 
اإث��ر  ب��ت��اري��خ ف��اج��ع وم���روع  تختزن ذاك��رت��ه��م 
تعر�ضهم لالإبادة ب�ضبب االأمرا�س التي جلبها 

لهم الغزاة من العامل اخلارجي.
وت�ضاعدت خماوف م�ضوؤويل الربازيل من مغّبة 
اأن يق�ضي كوفيد19- على القبائل االأ�ضلية يف 
الربازيل، بعد و�ضول الوباء اإىل منطقة غابات 
االأمازون. الربازيل لديها ما يقدر بنحو800 
ينحدرون  االأ�ضليني  ال�ضكان  من  �ضخ�س  األف 

من 300 جمموعة عرقية.
اأن  اإىل  الربيطانية  ميل  ديلي  �ضحيفة  ت�ضري 
خلطر  عر�ضة  االأك��رث  هم  القبائل  هذه  �ضيوخ 
االآالف  اأ�ضاب  الذي  الفريو�س،  ب�ضبب  الوفاة 
يف  اأن��ه  ويخ�ضى  منهم،  الكثري  بحياة  واأودى 
الفو�ضى،  �ضتعّم  القبائل  �ضيوخ  وف���اة  ح��ال 

يقومون بدور حموري يف تنظيم احلياة  الأنهم 
االجتماعية داخل هذه املجتمعات.

م�����اوي(، وه���م �ضكان  ي��ح��اول )ال�����ض��ات��ريي 
والية  يف  يعي�ضون  الذين  االأ�ضليني  ال��ربازي��ل 
ا���ض��ت��خ��دام  يف  �ضعبهم  م�����ض��اع��دة  اأم���ازون���ا، 
حل��اء  م��ن  امل�ضنوعة  التقليدية  ال��ع��الج��ات 
كورونا،  فريو�س  على  للتغلب  والع�ضل  ال�ضجر 
املثقل  ال�ضحية  الرعاية  نظام  ا�ضتخدام  دون 

اأ�ضاًل باالأعباء يف املنطقة.
واإ�ضبانيا  بريطانيا  من  كاًل  الربازيل  اجتازت 
كورونا  بفريو�س  االإ�ضابات  عدد  يف  واإيطاليا 
اأكرب رقم من حيث عدد  ثاين  موؤخرًا  لت�ضبح 

كري�س جويرز
ترجمة: اآلء فائق

الربيطانية ميل  الديلي  afp/�سحيفة 

من �سمنها قبائل الأمازون

 �سعوب تتفننّ 
بعقاراتها لتفادي 
فريو�س كورونا

السنة الخامسة عشرة العدد )368( 30 ايلول 2020 alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت

alshabaka
aliraqya

51 ت������رج������م������ة50



يقع م�صجد ال�صهلة يف ظاهر الكوفة يف حمافظة النجف 
رت يف العراق بعد الفتح االإ�صالمي،  اال�صرف، ثاين مدينة ُم�صِّ

وكان عند ت�صييده يف القرن الهجري االأول من اأكرب م�صاجد 
الكوفة والدولة اال�صالمية اآنذاك، وكان ي�صّمى مب�صجد )بني 

ظفر( على ا�صم القائمني على بنائه واأطلق عليه اأكرث من 
ا�صم لي�صتقر حاليا على ا�صمه احلايل.

االأحاديث  تلك  ومن  امل�ضرف،  امل�ضجد  عن 
البقعة  ه���ذه  ق���دم  ع��ل��ى  ال��ب��اح��ث  ي�ضتدل 
املباركة، كونها كانت بيت النبي اإدري�س )ع( 
)ع(  اإبراهيم  النبي  وبيت  عمله،  ومو�ضع 
ال�ضالح  اهلل  عبد  وم�ضكن  انطالقه،  ومقر 
النبي  ومقر  ت���ردده،  وحم��ل  )ع(  اخل�ضر 
امل�ضجد  والأن يف  توجهه  وم�ضدر  )ع(  داود 
من  يعد   فاإنه  املباركة  واملقار  البيوت  هذه 
اأف�ضل امل�ضاجد التي هي بالت�ضل�ضل امل�ضجد 

ويليه  النبي )�س(،  م�ضجد  وبعده  احلرام، 
م�ضجد الكوفة، ثم م�ضجد ال�ضهلة.

االأ�صماء االأخرىللم�صجد
على  اأطلقت  فقد  امل���دين،  اإىل  وا�ضتنادًا   
م�ضجد ال�ضهلة ال�ضريف ت�ضميات �ضتى، من 
الربي(  و)م�ضجد  القرى(  )م�ضجد  بينها 
القي�س(  عبد  و)م�ضجد  �ضهيل(  و)م�ضجد 
)م�ضجد  وت�ضمية  ظ��ف��ر(  بني  و)م�ضجد 

ال�ضهلة(، التي غلبت عليه.
تفا�صيل امل�صجد

هو  ال���ذي  امل�ضجد  اأب��ع��اد  اأن  امل���دين  ي��ب��نّي 
ب�ضكل م�ضتطيل تقريبا 140م طوال، و135م 
عليه  جرت  وقد  خارجي  �ضور  وله  عر�ضا، 
ارتفاعه  يزيد  ذل��ك،  بعد  ع��دة  جت��دي��دات 
دائ��ري��ة  ن�ضف  ب��اأب��راج  م��دع��وم��ًا  7م  على 
و�ضف  وج��اء  اخل��ارج،  من  االأبعاد  متماثلة 
125م  يف  140م  ق��دمي��ا  امل�ضجد  م�ضاحة 
من  �ضلع  وك��ل  22م  نحو  ج��دران��ه  وترتفع 
اأ���ض��الع��ه االأرب���ع���ة ت��دع��م��ه اأب����راج ن�ضف 
دائرية من اخلارج على اأبعاد مت�ضاوية، اأما 
اأي  ال�ضالة،  بيت  و�ضط  يف  فيقع  املحراب 
اإن م�ضاحته كانت اأو�ضع مما هي عليه االآن 
كثريا، وتقع يف منت�ضف ال�ضلع ال�ضرقي منه 
مئذنة امل�ضجد التي يبلغ ارتفاعها 30م، وقد 
� 1967م،  �ضّيدت هذه املنارة �ضنة 1378ه� 
جواد  احلاج  املرحوم  امل�ضجد  �ضادن  ب�ضعي 
ب��ن ال�����ض��ي��خ ح�����ض��ني ب��ن ال�����ض��ي��خ اب��راه��ي��م 
�ضدانة  ت���وىّل  ال���ذي  اخلفاجي  ال�ضهالوي 
ال�ضهالوي  ال�ضيخ ح�ضني  امل�ضجد بعد والده 
املتوفى عام 1345ه�، ويحيط �ضاحة امل�ضجد 
يف بنائه ال�ضابق على طول ال�ضلعني ال�ضرقي 
والغربي �ضفان من العقود )اإيوان( مع رواق 
االأواوين مع  انتظمت  اليوم فقد  اأما  طويل، 

رواق ممتد جنبها على اأ�ضالعه االأربعة.
احل��ال��ي��ة  ال���ع���م���ارة  اأن  امل����دين  وي�����ض��ي��ف 
واأبعاد  �ضكل  ج�ّضدت  للم�ضجد  اخلر�ضانية 
االأواوين ال�ضابقة، وطابقتها متاما، حمافظة 
على ذلك الرتاث املعماري االإ�ضالمي الذي 
ورثه م�ضجد ال�ضهلة املعظم واأعطى  اأ�ضلوب 

�ضورة  احلالية  االإعمار  مرحلة  يف  التنفيذ 
التفا�ضيل،  يف  االن�ضجام  ذلك  عن  متاألقة 
من  ف��ه��و  للم�ضجد  ال��رئ��ي�����س  امل��دخ��ل  اأم���ا 
الباب املجاورة للمئذنة يف منت�ضف ال�ضلع 
منت�ضف  يف  اآخ��ر  مدخل  وهناك  ال�ضرقي، 
ال�ضلع ال�ضمايل مغلق بك�ضر من اآجر املقالع 
وق��د مت �ضمن مرحلة  ق��رن،  اأك��رث من  قبل 
املدخل  ه��ذا  فتح  اإع���ادة  احلالية  االإع��م��ار 
وا���ض��ت��ح��داث ب��واب��ة خ��ا���ض��ة ل��ه م��ع �ضحن 
جديد، وهنالك �ضحن ملحق بامل�ضجد خارج 
بناية  ي�ضم  ال�ضرقية،  اجلهة  م��ن  ح���دوده 
قدمية كانت يف ما م�ضى م�ضتقرا للزائرين 
وقد �ضّيدت ب�ضورة فنية رائعة على  طراز 
النجف  بني  الطريق  على  امل�ضيدة  اخلانات 
عمر  اأن  ويبدو  املقد�ضة،  وكربالء  االأ�ضرف 
حتت�ضن  كما  ع��ام،   300 على  يزيد  البناء 
القدمية،  املياه  اآب��ار  بع�س  امل�ضجد  اأر���س 
املئذنة،  قرب  حاليا  املوجودة  البئر  ومنها 
واأخرى عند الركن ال�ضمايل ال�ضرقي داخل 

بناية الزائرين القدمية.
مراحل االإعمار

م��راح��ل  اأن  للم�ضجد  ال��ع��ام  االم���ني  ي��ب��نّي 
ويف  خمتلفة  اأج���زاء  على  توزعت  االإع��م��ار 
�ضّيدت  750ه���  ع��ام  قبل  متفاوتة،  ف��رتات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة، ويف ع���ام 1181ه������ بنى  اجل��ه��ة 
بناية  ال��ع��ل��وم  ب��ح��ر  م��ه��دي  حم��م��د  ال�ضيد 
مل��ق��ام االإم���ام احل��ج��ة )ع���ج(، وب��ني العام 
1200- 1260ه� مت بتوجيه اآية اهلل العظمى 
بناء  اجلواهر  �ضاحب  ح�ضن  حممد  ال�ضيخ 
حيث  من  ال�ضهلة  مل�ضجد  املال�ضقة  البناية 
قد�ضية  على  للمحافظة  بابه  من  ال��دخ��ول 
عام  يف  خل��ّدام��ه،  م�ضكنا  ولتكون  امل�ضجد 
املرحوم احلاج حممد �ضادق  قام  1303ه��� 
اجل��دار  على  ال��غ��رف  بت�ضييد  االأ�ضفهاين 
جّدد  ال�ضنة  نف�س  ويف  ال�ضرقي،  اجلنوبي 
ال�ضادق  جعفر  االإم���ام  مقام  اال�ضفهاين 
)ع(، ويف عام 1308ه� قام املرحوم احلاج 
حم��م��د ب��اق��ر ال��ب��و���ض��ه��ري ب���اإحل���اق غ��رف 
ال�ضمايل  اجلانب  على  ال�ضابقة  ل��الأواوي��ن 

بزيارة  ت�ضّرفت  العراقية"  ال�ضبكة  "جملة 
البقعة  ه��ذه  على  ال�ضوء  لت�ضليط  امل�ضجد 
ال�ضياحة   - �ضل�ضلة )معامل  الطاهرة �ضمن 
الدينية  مل��ك��ان��ت��ه  ال���ع���راق(،  يف  ال��دي��ن��ي��ة 
واأه��م��ي��ت��ه ال�����ض��ي��اح��ي��ة، وال��ت��ق��ت ال��دك��ت��ور 
االأمني  املدين  الهادي  عبد  م�ضر  املهند�س 

العام مل�ضجد ال�ضهلة املعظم.
التاأ�صي�ض

يقول املدين: يفتقر االإرث التاريخي مل�ضجد 

املفا�ضل  م��ن  الكثري  اإىل  املعظم  ال�ضهلة 
عمرانه،  تطور  ومراحل  لتاأ�ضي�ضه  املحددة 
وهو يف ذلك �ضاأنه �ضاأن العديد من امل�ضاجد 
العهود  اأن  �ضك  وال  االإ���ض��الم��ي��ة،  واالآث����ار 
املتوالية مبا اأثقلت به على الرواة واملحدثني 
�ضفحات  طي  يف  �ضاهمت  قد  ال�ضادقني، 
كثرية؛ اإما تغييبا اأو كتمانا، واملح�ضلة اأّنها 

�ضاعت.
وي�ضيف املدين: مّرت الكوفة باأحداث ج�ضام 

اأبي  بن  علي  املوؤمنني  اأم��ري  ا�ضت�ضهاد  بعد 
طالب )ع( وال ريب اأن م�ضجد ال�ضهلة قد نال 
الطغاة،  وا�ضتبداد  االأحداث  حظه من هذه 
لكن الرحمة االإلهية قد حفظت لهذا املكان 
الطاهر بع�س الن�ضو�س الكرمية التي اأ�ضار 
اإليها اأئمة اأهل بيت الوحي )ع(، ومل ي�ضتطع 
اأولئك الظاملون اأن يغّيبوا رغم كل ما عملوا 
حتّدث  التي  ال�ضريفة  والروايات  االأحاديث 
)ع(  الطاهرون  واأبناوؤه  املوؤمنني  اأمري  بها 

م.. م�سجد ال�سهلة املعظَّ
يف كل زاوية فيه مقام 

نبي واإمام وويل
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اأبوابا، يف عام 1326ه�  لها  وو�ضع  الغربي 
اإع���ادة بناء حم��راب االإم���ام احلجة  مت��ت 
ال��ربون��ز،  م��ن  �ضباك  عليه  وو���ض��ع  )ع��ج( 
���ض��ب��اك من  ويف ع���ام 1349ه������ مت و���ض��ع 
اخل�ضب ملحراب االإمام احلجة )عج(، ويف 
ع��ام 1351ه���� ق��ام امل��رح��وم احل��اج حممد 
ب�ضورة  االأروق���ة  ببناء  البو�ضهري،  ر�ضا 
امل�ضجد،  �ضطوح  جميع  وتبليط  ج��ي��دة، 
له احلاج  املغفور  ق��ام  ع��ام 1367ه����،  ويف 
عبد املح�ضن �ضال�س برتميم امل�ضجد، ويف 
عام 1369ه�، ترّبع املغفور له احلاج ر�ضا 
للم�ضجد،  الرئي�س  بالباب  النجفي  النجار 
ويف ع��ام 1371ه����، ت��رّبع امل��رح��وم احل��اج 
اأه��ايل زجنبار  من  روجي  عبد اهلل جعفر 
احلجة  االإم���ام  مل��ح��راب  ب��رون��زي  ب�ضباك 
)ع��ج(، ويف عام 1379ه���، قام املغفور له 
احلاج عبد الزهرة فخر الدين باإعادة بناء 
وت�ضييد  وتو�ضيعه،  )ع��ج(،  احلجة  مقام 
العديد  وتثبيت  االأمامية  والطارمة  االأروقة 
بع�س  على  والنقو�س  الكرمية  االآي��ات  من 

االأجزاء، ويف عام 1387ه�، �ضّيدت املنارة 
احلالية للم�ضجد. ويف عام 1389ه�، قامت 
االأروقة  اأر�ضفة  باإك�ضاء  العراقية  االأوقاف 
1390ه����،  ع��ام  ويف  للم�ضجد،  الداخلية 
اأجريت مراحل اإعمار اأخرى للم�ضجد باأمر 
)قد�س(،  احلكيم  حم�ضن  ال�ضيد  املرجع  
ويف عام 1392ه�، قامت االأوقاف العراقية 
املحيطة  االأم���ام���ي���ة  اجل���وان���ب  ب��ر���ض��ف 
عام  ويف  اخلر�ضاين،  بالطابوق  بامل�ضجد 
1394ه�������، ق���ام امل��غ��ف��ور ل��ه احل����اج عبد 
جديدة  بناية  بت�ضييد  م��رزة  نا�ضر  املنعم 
مل��ق��ام احل��ج��ة )ع����ج( مب�����ض��اح��ة 120م2 
عام  ويف  االأزرق،  الكا�ضي  من  قبة  عليها 
باإعمار  العراقية  االأوقاف  قامت  1396ه�، 
وترميم  للم�ضجد  الكهربائية  للتاأ�ضي�ضات 
االإم���ام  م��ق��ام  واأر���ض��ي��ة  امل�ضجد،  �ضقوف 
ال�ضادق )ع(، واملمر الوا�ضل بني مقامات 
االأنبياء اإبراهيم واإدري�س )ع(، واإىل مقام 
ق��ام  1415ه������،  ع���ام  ويف  )ع(،  اخل�����ض��ر 
املغفور له احلاج حممد ر�ضاد نا�ضر مرزة 

بتو�ضيع املقام من اجلانبني واإعادة اإعماره 
االأر���ض��ي��ات  ب��اإك�����ض��اء  390م2،  مب�ضاحة 
ب��ال��ك��ا���ض��ي امل��ط��ع��م، واإن����ه����اء اجل����دران 
الواجهة  وتغليف  وتطعيمها  ال��داخ��ل��ي��ة، 
اخل��ارج��ي��ة ب��ال��ط��اب��وق امل��ن��ج��ور وت��زي��ني 
من  ب��اإزارة  والداخلية  اخلارجية  اجلدران 
املبا�ضرة  متت  1420ه���،  عام  ويف  املرمر، 
باأمر  اأجزائه  بجميع  امل�ضجد  بناء  باإعادة 
حممد  ال�ضيد  العظمى  اهلل  اآي��ة  �ضماحة 
�ضعيد احلكيم دام ظله، ويف عام 1429ه�، 
مت اإجناز اإك�ضاء ال�ضحن ال�ضرقي للم�ضجد 
املبا�ضرة  التاريخ مّتت  نف�س  بالرخام، ويف 
املتخ�ض�ضة  ال�ضهلة  م�ضجد  موؤ�ض�ضة  ببناء 
جلداره  مال�ضقة  )ع(  البيت  اأه��ل  ب��رتاث 
اجلنوبي، ويف عام 1431ه�، مّتت املبا�ضرة 
زين  االإمام  ملقام  الكربى  التو�ضعة  باأعمال 
)ع��ج(،  احلجة  واالإم���ام  )ع(،  العابدين 
اآي���ة اهلل  ال��ك��ب��ري  امل��رج��ع  ب��رع��اي��ة مكتب 
دام  احلكيم  �ضعيد  حممد  ال�ضيد  العظمى 
واالآن  بالقول:  حديثه  املدين  ويختتم  ظله، 
امل�ضجد اكتمل بحلته اجلديدة والبهية وفق 
الطرز االإ�ضالمية الإظهاره باحللة املنا�ضبة 

لكيانه املعظم.
مقامات امل�صجد

عدة  واأرك��ان��ه  امل�ضجد  �ضاحة  يف  تنت�ضر 
م��ق��ام��ات وحم���اري���ب ل��الأن��ب��ي��اء واالأئ���م���ة 
مقام  امل�ضجد  و�ضط  ففي  )ع(،  واالأول��ي��اء 
االإمام ال�ضادق )ع( ويف الزاوية ال�ضمالية 
)ع(  اإبراهيم  النبي  بيت  مو�ضع  الغربية 
الغربية  اجلنوبية  ال��زاوي��ة  ويف  ومقامه، 
ال��زاوي��ة  ويف  )ع(،  اإدري�����س  النبي  م��ق��ام 
ال�ضالح  العبد  مقام  اجلنوبية  ال�ضرقية 
ال�ضمالية  ال��زاوي��ة  وت�ضم  )ع(،  اخل�ضر 
ال�����ض��رق��ي��ة م��ق��ام ال�����ض��احل��ني واالأن��ب��ي��اء 
واملر�ضلني، وبني الزاوية اجلنوبية ال�ضرقية 
زين  لالإمام  مقام  هنالك  امل�ضجد  و�ضط 
اجلنوبي  ال�ضلع  منت�ضف  ويف  العابدين، 
�ضاحب  االإم��ام  مقام  تقريبا  امل�ضجد  من 

الزمان.

د. ح�سن عبد را�سي

رازونة

اأ�سلح اهلل الأمري

االأدبيات  من  كثري  يف  جمًا  ورودًا  ترد  العبارة  هذه 
اأروق��ة  يف  ج��رت  اأح��داث��ًا  لنا  تنقل  التي  التاريخية 
اأ�ضهر  فهي  الغابرة،  العهود  يف  ال�ضلطة  موؤ�ض�ضات 
اأو  اأم��ري  ي��دي  بني  امل��رء  يقدمها  بروتوكولية  عبارة 
�ُضدة  يف  هو  ملن  باالإ�ضالح  دع��اء  ملك،  اأو  �ضلطان 
الناحية  م��ن  فهو  ع��دة،  دالالت  ي�ضتبطن  ال�ضلطة 
االأدبية دعاء ال �ضائبة فيه، الداعي فيه هو )املواطن( 
الذي ي�ضاأل املدعّو الذي هو اهلل �ضبحانه وتعاىل اأن 
ُي�ضلح االأمري، واالإ�ضالح هنا غري حمدد بحيز، بل 
هو عام ي�ضمل كل االأمور، لكنه من جهة اأخرى يعني 
اأن االأمري يحتاج هذا االإ�ضالح الأنه فا�ضد، اإذ لو كان 
عاداًل اأو نزيها ملا احتاج اأيا من هذا كله، على اأنك ال 
اأو  العبارة يف غري حم�ضر ملك  جتد من يردد هذه 
وزير، اأما من هم دون ذلك فخطابهم عادي ك�ضائر 

النا�س.
ميلكون  مب��ن  مي���ور  ع���امل  يف  ال��ي��وم  نعي�س  ون��ح��ن 
قد  بال�ضرورة،  وزراء  وال  اأم��راء  لي�ضوا  ال�ضلطات، 
اأعمالهم  اأو  وظائفهم  خولتهم  موظفني  يكونون 
بقرارات  اأو  ينجزونه  بعمل  النا�س  حياة  تتعلق  اأن 
يتخذونها اأو م�ضالح عامة يق�ضونها، غري اأن ما ف�ضا 
يف النا�س من ف�ضاد على نحو يوؤ�ضف له كثريًا، جعل 
كل ذي �ضلطة يبيع وي�ضرتي مبا حتت يديه من اأمور 
�ضطوة  من  وظيفته  خولته  ومبا  ومعائ�ضهم،  النا�س 
وقوة قانونية ينجز بها �ضوؤون اخللق، وال ي�ضري هذا 
الكالم على الكل طبعًا، لكن على كثري ممن و�ضفنا، 
ولوال ذلك ملا اأُ�ض�ضت كل تلك الهيئات الرقابية التي 
وحما�ضرة  الفا�ضدين  مالحقة  يف  مهامها  تنح�ضر 
املهام  تلك  تنجز  اأن  يف  ف�ضلت  اأنها  على  الف�ضاد، 

جراء الف�ضاد الذي حلق ببع�ضها، وباإجراءاتها التي 
�ضارت عر�ضة للم�ضاومة والبيع وال�ضراء.

ال مي��ك��ن ال��ن��ه��و���س ب��ه��ذا ال��ب��ل��د م��ن غ��ري اع���رتاف 
امل�ضتع�ضية  م�ضكالته  من  جزء  الف�ضاد  باأن  وا�ضح 
�ضخ�ضيًا  واأن��ا  وتقدمه،  ا�ضتقراره  دون  حتول  التي 
اأنهما  واأرى  ل��الإره��اب،  امل��ايل  اجلناَح  الف�ضاَد  اأع��د 
يتخادمان على طول الطريق، فكلما اعتقلت القوات 
االأمنية اإرهابيني، َتَدّخل الف�ضاد لتهريبهم اأو الإطالق 
�ضراحهم بعفو عام اأو خا�س، اأو للطعن يف اإجراءات 
اعتقالهم من االأ�ضل، ويف املقابل فاإن االإرهاب يطيل 
الذرائع  ويعطي  منا�ضبهم  يف  الفا�ضدين  عمر  من 

لبقائهم مدة اأطول.
اأي  ال��ت��ذاك��ر يف  كاتبة  اهلل  اأ���ض��ل��ح  اأق����ول:  وخ��ت��ام��ًا 
م�ضت�ضفى، اأ�ضلح اهلل املوظف املوكل بتوزيع الكهرباء، 
اأمني  اهلل  اأ�ضلح  والفاكهة،  اخل�ضر  بائع  اهلل  اأ�ضلح 
اجل��وازات،  و�ضابط  التقاعد،  وموظف  ال�ضندوق، 
ال�ضوارع،  يبلط  ومن  والبوزرجي،  االإ�ضعاف،  و�ضائق 
واملواطن الذي يحفر املطبات بعد التبليط ب�ضاعتني، 
ومن ي�ضتويل على الر�ضيف، ومن يقطع ال�ضوارع ....

عذرا فامل�ضاحة املتاحة �ضفحة واحدة، ويلزمني مائة 
�ضفحة لتعداد من اأقول لهم بادئًا بنف�ضي: اأ�ضلحكم 

اهلل.

م�������ق�������االت

نحن نعي�س اليوم يف عامل ميور مبن ميلكون 
ال�سلطات، لي�سوا اأمراء ول وزراء بال�سرورة، 

قد يكونون موظفني خولتهم وظائفهم اأو 
اأعمالهم اأن تتعلق حياة النا�س بعمل ينجزونه 

اأو بقرارات يتخذونها اأو م�سالح عامة 
يق�سونها.
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اللوفر وحمورابي
باري�س  يف  اللوفر  متحف  زرت  ح��ني  اأت��ذك��ر 
الآثار  �ضة  املخ�ضَّ الثالث  القاعات  وبالتحديد 
بلدي، كان برفقتي �ضديق عراقي ومن انبهاره 
ون�ضب  رق��م  م��ن  ي��رى  مل��ا  وع�ضقه  وده�ضته 
البهي  التاريخ  ذلك  ت��دّون  ونقو�ضات  ولوحات 
حمورابي  م�ضلة  اأم���ام  امل�����ض��دوم  �ضبه  وق��ف 
"ملاذا ال تطالب حكومتنا  العظيم، وهو يقول: 
ح�ضارته  وت��اأري��خ  ب��ل��دي  ملك  فهي  بامل�ضلة 
وموؤر�ضف اأول قوانني العامل"، فاأجبته مبرارة 

الفا�ضدون  ويبيعها  �ضتنهب  "يا�ضديقي  واأمل: 
اليوم  فهي  الظالم،  واأمراء  الأعداء احل�ضارة 
املالئم  امل��ك��ان  وه��ن��ا  جمعاء  للب�ضرية  ملك 
يف  بوجودها  اجلميع  وقلوب  عيون  لت�ضتمتع 

مكان يليق مبكانتها وقيمتها التاأريخية".
افات طارات النجف واجلرنّ

التي  االإه��م��ال  مب�ضتوى  معه  حديثي  وربطت 
تعانيه العديد من املرافق ال�ضياحية التي متالأ 
جميعها  عن  واحل��دي��ث  وط��وال،  عر�ضا  البلد 
يطول وال ميكن تدوينه بهذه احلكاية الواحدة 
ن�ضرته  م��ا  فيها  �ضاأتناول  التي  واملتوا�ضعة 

زمنية  م��دة  قبل  االجتماعي  التوا�ضل  مواقع 
قامت  ال��ت��ي  النجف  ط���ارات  مو�ضوعة  ع��ن 
بع�س االأط��راف بالتجاوز على  تلك الطارات 
اأرا���س  كقطع  للمواطنني  وبيعها  بتجريفها 

�ضكنية بل اإن البع�س �ضكنها.
مو�ضوعة  يف  والبحث  الكتابة  اإىل  دع��اين  ما 
الن�ضمي  علي  الدكتور  ن�ضره  خرب  هو  الطار 
العديد  وتناولته  ال�ضخ�ضية  �ضفحته  على 
اأهل  "اإّن  فيه:  يقول  االإعالمية،  الو�ضائل  من 
اأعظم  هدم  ب�ضاأن  يّت�ضلون  ال�ضرفاء  النجف 
التي  ال��ن��ج��ف(  )ط����ارات  وه��ي  النجف  اآث���ار 

اأّن��ه��ا  حا  مو�ضّ عام"،  اآالف  اأرب��ع��ة  عمرها 
اأحد يعرف  "كهوف نادرة على �ضكل غرف ال 
يقوم  ال��غ��رف  اآالف  وه��ي  ومل���اذا؟  بناها  م��ن 

البع�س االآن بهدمها من خالل البلدوزر".
نحن والدواع�س

وقال الن�ضمي مبا معناه: اإّن اجلّرافات ازدادت 
للحكومة  االأه��ايل   الرغم من منا�ضدات  على 
املحلية بالتحرك حلماية هذه االآثار ال�ضياحية 

املهمة ولكن ال ا�ضتجابة ملنا�ضداتهم.
منا�ضدة  الأي  اال�ضتجابة  وع��دم  االأم��ر  وه��ذا 
اأ�ضبح من الظواهر ال�ضائعة يف البالد، والكثري 
االإهمال  ذمة  يف  هي  ال�ضياحية  مرافقنا  من 
نبكي  ذل��ك نحن  م��ن  واالأده����ى  االن��دث��ار،  اأو 
دّمرتها  التي  ال�ضياحية  واآثارنا  مرافقنا  على 
يف  االجرامية،  داع�س  ع�ضابات  �ضرقتها  اأو 
الوقت الذي نحن فيه منار�س نف�س الفعل ومن 

دون رادع اأو حما�ضب ملن يقدم على ذلك.
االأبحاث  بّينته  ما  وبح�ضب  الطارات  اأّن  يذكر 
املرتفعة  االأرا���ض��ي  هي  االإعالمية  والو�ضائل 
وقد  ج���ّدًا،  منخف�ضة  اأرا����س  على  تطّل  التي 
ا�ضتخدمت الكهوف املوجودة يف هذه الطارات 
�ضكنا للنا�س يف الزمن البعيد كما ا�ضتخدمها 
بع�س  توجد  حيث  للتعبد،  والرهبان  الن�ضاك 
الدكاكني �ضمال  واالأديرة يف منطقة  الكنائ�س 

مدينة النجف تعود للقرن الرابع امليالدي.
ما معنى الطار؟

"لقد  ق�ّضام:  روؤوف  ر�ضد  الكاتب  عنها  يقول 
قراأت عن الطارات يف عّدة مراجع اال اأّن كتاب 
ب�)اأر�س  املو�ضوم  العطية  مو�ضى  ال�ضيد جعفر 
قد  اجليولوجي(  وال��رتاث  التاريخ  النجف.. 
ذكر فيه عن الطار ما يلي: )الطار هو ظاهرة 
وت�ضّكل  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  ال��ن��ج��ف  م��ظ��اه��ر  م��ن 
الطارات االأطراف اجلنوبية والغربية له�ضبة 
ح��اّدة  ب�ضورة  اله�ضبة  تنقطع  اإذ  النجف، 
لت�ضّكل جرفا �ضخريا بارزا يطل على الطرف 
اجلنوبي من ه�ضبة النجف على بحر النجف 

وي�ضّكل ما يعرف بطار النجف(".
عرّب  ال��ذي  املحلي  املفهوم  "اأنَّ  ق�ّضام  ويبنّي   
دقيق  تعبري  ه��و  بالطار  ال��ظ��اه��رة  ه��ذه  ع��ن 

واأنَّ  اجليومورفولوجية  الظاهرة  هذه  لو�ضف 
حمّورة  ف�ضيحة  عربية  كلمة  هي  الطار  كلمة 
م��ن ال��ط��ور وجمعه اأط���وار وه��و م��ا ك��ان على 
العربية  اللغة  معاجم  يف  ورد  كما  ال�ضيء  حّد 
)ب�ضم  ُط��ر  كلمة  م��ن  حم���ّورة  تكون  رمّب��ا  اأو 
الطاء( وجمعها )اأطرار( ويعني الطرف وكما 
يقال )هو يحمي اأطرار البالد(، اأي اأطرافها 
والطّرة هي طرف ال�ضيء، لذلك فاإنَّ ا�ضتخدام 
على  اأطلقوها  التي  الت�ضمية  لهذه  النجفيني 
النجف  له�ضبة  واجلنوبية  الغربية  االأط��راف 

هي ت�ضمية دقيقة تفيد معناها".
نواوي�س النجف

اأي�ضا  ب��ال��ن��واوي�����س  النجف  ط���ارات  وت��ع��رف 
ومفردها ناوو�س وقد اأ�ضار اليها �ضيد ال�ضهداء 
االإمام احل�ضني )ع( وهو يف املدينة املنورة وهو 
يتنّباأ بواقعة الطف يف كربالء اإذ قال: )وكاأين 
بني  الفلوات  ع�ضالن  تقطعها  ه��ذه  باأ�ضالئي 
النواوي�س وكربالء(.. والنواوي�س يف اللغة هي 
مقربة الن�ضارى.. حجر منقور جتعل فيه جّثة 
الطار  اأن  اللغة(  منجد  يف  ورد  )كما  امليت، 

ظاهرة جيولوجية. 
نحو  وام��ت��دادات��ه��ا  النجف  به�ضبة  ويحيط 
طاران،  – كربالء(  النجف  )ه�ضبة  كربالء 
من  بها  يحيط  ال��ذي  النجف  ط��ار  ه��و  االأول 
با�ضتقامة  ويقطعها  والغربية  اجلنوبية  جهتها 
اأعلى  واأّن  65ك��م  طوله  ويبلغ  تقريبا  خطية 

نقطة ارتفاع لطار النجف تبلغ نحو 133مرتًا 
وهو  الثاين  بالطار  التقائه  نقطة عند  وهناك 
ارتفاعه 176مرتًا، ولكن  يبلغ  اإذ  ال�ضيد،  طار 
يبلغ  النجف  يف  الطار  ارتفاع  فاإنَّ  عام  ب�ضكل 
يقول  كما  البحر  �ضطح  ع��ن  م��رت   100 نحو 

ق�ّضام.
اآثارنا ت�ستنجد ول من مغيث

ومنها  االأج��ن��ب��ي��ة  ال��ب��ع��ث��ات  ت��ق��اري��ر  بح�ضب 
اليابانية التي يقودها الربوفي�ضور هيدو فوجي 
العراق  يف  اليابانية  االآث��اري��ة  البعثة  رئي�س 
التنقيبات يف كهوف الطار، التي  ورئي�س بعثة 
زارت تلك الطارات �ضواء بالنجف اأو كربالء، 
واأخ��رى  لل�ضكن  كهوفا  داخلها  يف  اأّن  اأك��دت 
وقرب،  كهف   )400( يقارب   مبا  بلغت  للدفن 
وكّلها من �ضنع االأقوام التي عا�ضت فيها تلك 
ا�ضتخدمت  ال��ط��ارات  تلك  اأّن  مبينة  الفرتة، 
اأي�ضًا كمالجئ لالإن�ضان من الكوارث الطبيعية 
عن  دف���اع  وو���ض��ي��ل��ة  وغ��ريه��ا،  كالفي�ضانات 

املناطق املاأهولة اأثناء احلروب.
يا لق�ضاوتنا وجحد قلوبنا و�ضحالة �ضمائرنا، 
الب�ضر  نحن  حتمينا  كانت  التي  القلعة  الأّن 
م��ن ال��ك��وارث واحل���روب ه��ي ال��ي��وم ت�ضتنجد 
الف�ضاد  وجّرافات  معاول  طالتها  اأن  بعد  منا، 
ح�ضاراتنا  من  دّم��ر  مبا  لتلحق  اجلميع  اأم��ام 
ال  لتدمريها  جاء  التغيري  وك��اأّن  و�ضواخ�ضها 

لتطويرها.

الطبيعة معر�ض كبري للوحات خمتلفة 
من اآيات اجلمال بع�صها خطته فر�صاة 
ربانية، واأخرى بري�صة ب�صرية اأنعم 
اهلل عليها باملوهبة لتجود علينا 
بالده�صة وال�صحر، ومع نعمة هذا 
ال�صخاء يجب علينا كبقية �صعوب 
العامل اأن نرد دين الكرم الرباين اأو 
الب�صري ب�صيانتها واملحافظة عليها ال 
باإهمالها و�صياعها ومن ثم البكاء على 
اإطاللها لن�صبح كالقاتل الذي ي�صري 
وراء جنازة �صحيته، ظّنا منه باأن 
التاأريخ والنا�ض �صتنطلي عليهما دموع 
التما�صيح التي ذرفها.

عمرها يعود للقرن الرابع امليالدي

تاريخ  م��وئ��ل  النجف  ط���ارات 
افات الف�ساد طالته جرَّ

يو�سف املحمداوي
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اىل  تت�ضابق  التقنية  ال�ضركات  زال��ت  وم��ا 
على  التعديل  اأو  ج��دي��دة  تقنيات  ابتكار 
بعيد  زمن  منذ  االن�ضان  ي�ضتخدمها  ادوات 
بنحو يومي واإ�ضافة خدمات جديدة لها مل 

يكن االن�ضان ليحلم مبثلها من قبل.
ت��ن��درج ال��ن��ظ��ارات ال��ذك��ي��ة حت��ت م�ضمى 
غريب اىل حد ما يتعلق بكل االك�ض�ضوارات 
التي يجري تطويرها وحتويلها اىل اجهزة 
الذكية  وال��ن��ظ��ارات  ال�ضاعات  مثل  ذكية 
ملحقة  ج��دًا  �ضغرية  حوا�ضيب  تعّد  التي 
اال�ضخا�س  بع�س  ي�ضتخدمها  باإك�ض�ضوارات 

ا�ضتخدامًا يوميًا واأ�ضا�ضيًا يف حياتهم.
اأما عن ماهية النظارات الذكية ومميزاتها 
و�ضفها  فيمكن  االخ���رى،  احلوا�ضيب  عن 
امكانيات  بني  للدمج  �ضممت  تقنية  باأنها 
�ضبيل  يف  والتكنولوجيا  الب�ضرية  االب�ضار 
كل  يف  والالزمة  ال�ضريعة  امل�ضاعدة  توفري 
مفا�ضل حياتنا وعلى ال�ضعيدين ال�ضخ�ضي 

والعملي.
ال��ت��ي تقدمها  رمب���ا م��ن اه���م اخل���دم���ات 
الذكية هي قدرتها على مراقبة  النظارات 
اىل  باالإ�ضافة  اليومي  الن�ضاط  تفا�ضيل 
بناء نظام متكامل اللتقاط ال�ضور ومقاطع 
ه��ذه  تتميز  اإذ  اك���رث،  ب��واق��ع��ي��ة  ال��ف��ي��دي��و 
التي  العالية  واجل���ودة  بالدقة  النظارات 

والفيديوهات  ال�ضور  بها  تت�ضف 
هذه  ت�ضببت  ولقد  بها،  ُت�ضجل  التي 
اأول  م��ع  امل�ضاكل  ببع�س  اخلا�ضية 
التي  تلك  ال��ع��امل،  يف  ذك��ي��ة  ن��ظ��ارة 

 2013 �ضنة  ج��وج��ل  �ضركة  اطلقتها 
 Google Glass  وكانت حتمل ا�ضم

ال�ضور  تلتقط  كانت  التي   Explorer
وت�ضاركها على مواقع التوا�ضل االجتماعي 
دون مراجعة امل�ضتخدم وقد جنم عن ذلك 

كثري من االحراج وامل�ضاكل للم�ضتخدمني.
رمبا اكرث ما يثري الف�ضول هو معرفة كيفية 
اإذ  واخلارقة،  الذكية  النظارات  هذه  عمل 
الطرق  كل  اىل  امل�ضنعة  ال�ضركات  ت�ضعى 
عرب  الذكية  بالنظارات  للتحكم  املنا�ضبة 
ب��اإع��ط��اء  تتمثل  ال��ت��ي  ال�ضوتية  االوام����ر 
 OK  !  ” ع��ب��ارة  بنطق  �ضوتيًا  االأوام����ر 
و�ضتقوم  املطلوب  االأم��ر  يليها   ”Glass
طريق  عن  اأو  مبا�ضرًة  بالتنفيذ  النظارة 
على  اليمنى  جهتها  حتتوي  حيث  اللم�س 
ا�ضتخدامها  ميكن  للم�س  ح�ضا�ضة  منطقة 
ومن  بها،  والتحكم  القوائم  داخل  للتجول 
بالنظارات  التحكم  اآلية  تطور  ان  املتوقع 
الذكية لرتتبط بحركة العني، وبذلك ميكن 
�ضتقدمها هذه  التي  الكربى  الفائدة  تخيل 
يف  االع��اق��ة  ذوي  لالأ�ضخا�س  ال��ن��ظ��ارات 

ت�ضهيل 
ح���ي���ات���ه���م 

ال������ي������وم������ي������ة 
الو�ضول  من  ومتكينهم 

اآخر  ومتابعة  العنكبوتية  ال�ضبكة  اىل 
التطورات بكل �ضهولة.

ومن اجلدير بالذكر ان هذه النظارات مل 
تتخلَّ عن عملها الرئي�ضي الذي �ضنعت من 
اأجله وهو حماية العني وت�ضحيح النظر، اإذ 
تبديل  من  امل�ضتخدم  ليتمكن  �ضممت  انها 
العد�ضة اأو تعديل خ�ضائ�ضها الب�ضرية مبا 
بها،  اخلا�س  امل�ضتخدم  عني  مع  يتنا�ضب 
التي  املميزات  اأهم  نذكر  اأن  نن�ضى  ال  كما 
وتتجلى  للم�ضتخدم  العد�ضة  هذه  تقدمها 

يف مت��ك��ني امل�����ض��ت��خ��دم م��ن ال��و���ض��ول اىل 
والفيديوهات  ال�ضور  والتقاط  املعلومات 
احلاجة  دون  ال�ضوتية  املقاطع  وان�����ض��اء 
اعطاء  عن  ف�ضاًل  اليدين،  ا�ضتخدام  اىل 
الذي  العامل  �ضورة خمتلفة عن  امل�ضتخدم 

يعي�س فيه روتينه اليومي.
الذكية  النظارات  ا�ضتخدامات  تقت�ضر  ال 
عن  عبارة  فهي  والفيديوهات  ال�ضور  على 
جهاز ذكي متكامل ميكن من خالله اإجراء 
ومتابعة  امل��ع��ل��وم��ات  وع��ر���س  االت�����ض��االت 

املواقع  حتديد  نظام  با�ضتخدام  الطريق 
ان  ميكنها  ال�ضاعة  ان  كما   GPS العاملي 
تعمل مرتجمًا، اإذ تتوىل ترجمة كل الكلمات 
ق��ادرة  انها  كما  عيناك،  عليها  تقع  التي 
وغريها  ال�ضوتية  املحادثات  ترجمة  على 
التي  واملتميزة  الرائعة  كثري من اخلدمات 
تقدمها هذه ال�ضاعات، والتي من املتوقع ان 
تقدم املزيد منها يف امل�ضتقبل على الرغم 
هذه  اىل  ي��ن��ظ��رون  ال��ن��ا���س  بع�س  ان  م��ن 
الأنهم  ج��دًا،  خطرية  انها  على  النظارات 

امل�ضتخدم،  انتباه  ت�ضتت  اأن��ه��ا  يعتقدون 
ورمب��ا ي��وؤدي ذل��ك اإىل كثري من احل��وادث 
اأ���ض��درت  بريطانيا  ان  ح��ت��ى  اخل��ط��رية، 
الذكية  النظارات  ا�ضتخدام  مينع  قانونًا 
امل��ارة  ارواح  على  للحفاظ  القيادة  اأث��ن��اء 
امل�ضنعة  ال�ضركات  اأن  اإال  وامل�ضتخدمني، 
مل ترتك االأمر للتجربة، فلقد عملت جوجل 
على  البيانات  عر�س  عملية  تنظيم  على 
وما  النظر  ت�ضتت  ال  بطريقة  امل�ضتخدم 

زالت هذه التقنية قيد التجربة والتطوير.

مل يعد الغر�ض من النظارات امل�صاعدة على القراءة وحت�صني النظر، 
اأو حماية العني اأثناء اال�صتخدام املفرط لالجهزة الذكية فح�صب، 

بل ا�صبح لها اغرا�ض اكرث ووظائف تتعدى م�صاكل النظر، فمع 
الزحف امل�صتمر للتكنولوجيا يف كل مفا�صل احلياة وحما�صرتها 

امل�صتمرة لالإن�صان من كل جانب يف �صبيل توفري الراحة والرفاهية 
للم�صتخدم وتقليل االخطاء وجعل اجلميع على ات�صال دائم.

حوا�سيب قابلة لالرتداء
النظارات الذكية...

رفاه ح�سن
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وت�ضعينيات  وثمانينيات  �ضبعينيات  يف  تاألقت 
يف  مثري  ب�ضكل  ب��رزت  اأ�ضماء  املا�ضي  ال��ق��رن 
لعبت  االأجيال  العراقي، هذه  املنتخب  مباريات 
تاألقها  نتيجة  الوطنية  املنتخبات  �ضفوف  يف 
على  القائمني  امل��درب��ني  جعل  م��ا  اأنديتها  م��ع 
املواهب  ك��رثة  برغم  ي�ضتدعونهم  املنتخبات 
خارطة  تغرّيت   2007 جيل  بعد  لكن  اآن���ذاك، 
الكرة  �ضما�ضرة  اأ�ضبح  اإذ  الالعبني،  ا�ضتدعاء 
واالدارة  امل���درب  ب��ني  ال��ك��ب��رية  ال��و���ض��ل  حلقة 
العبون  العراقي  للمنتخب  لعب  لذلك  الكروية 
هذا  عن  املنتخب،  فانيلة  الرت��داء  ي�ضلحون  ال 

والالعبني  املدربني  من  العديد  حتّدث  اجلانب 
نتيجة  لربيقها  العراقية  كرتنا  فقدان  و�ضبب 

االختيارات اخلاطئة.
 الحرتاف اخلاطئ 

يقول املدرب ال�ضابق لنا�ضئة العراق لكرة القدم 
علي �ضابر: برغم مرور ال�ضنني وتعّدد االأجيال 
تبقى الكرة العراقية اأر�ضًا خ�ضبة للمواهب يف 
خمتلف االألعاب الريا�ضية، ال �ضيما كرة القدم 
التي ظلت منجما للنجوم الكروية، لكن بعد جيل 
2007 اأبعدت املواهب عن موا�ضلة م�ضوارها يف 
املنتخبات وذلك ب�ضبب االعتماد بالدرجة االوىل 

يف ا�ضتدعاء الالعبني على ال�ضما�ضرة من خالل 
طرحهم لالعبني عراقيني يف دوريات خارجية 
من  كفاءة  اأق��ل  هم  الالعبون  وه��وؤالء  خمتلفة، 
الالعبني املتواجدين يف الدوري العراقي، اأمور 
كثرية تدخل يف ا�ضتدعاء الالعبني اإىل �ضفوف 
املنتخبات الوطنية العراقية يف ال�ضابق مل تكن 
اإط��الق��ا، لذلك �ضاهدنا  م��وج��ودة  االأم���ور  ه��ذه 
االخفاقات املتكّررة ملنتخباتنا التي كانت تت�ضّيد 

البطوالت العربية واالآ�ضيوية.
�سما�سرة الكرة هات وخذ!

جبار:  جا�ضم  اجلي�س  ن��ادي  م��درب  قال  بينما 

االأجيال  عن  متاما  اختلف  اليوم  جيل  اأن  يبدو 
�ضيما  ال  احل��ي��اة،  جم��االت  وملختلف  ال�ضابقة 
احللقات  من  حلقة  اأهم  اع��ّده  الذي  الريا�ضي 
حتّلى  اإذ  العراقي،  املجتمع  اأبناء  تربط  التي 
ب�ضفات  املا�ضية  ل��الع��وام  الريا�ضي  اجل��ي��ل 
للنادي  ال��والء  اأهمها  اليوم،  لها  نفتقد  كثرية 
البع�س  ال��ي��وم،  الع��ب��ي  يف  ن�ضاهده  مل  وه���ذا 
فلجاأ  املنتخبات  اإىل  الطريق  اخت�ضر  منهم 
اللعب  اأجل  من  وال�ضما�ضرة  )الوا�ضطات(  اإىل 
عدم  برغم  الوطنية  املنتخبات  �ضفوف  �ضمن 
الدفع )لل�ضما�ضرة(  لكن  لالأ�ضود  اللعب  اأهليته 
الفانيلة  ارت����داء  ي�ضتحق  ال���ذي  اجل��ي��ل  ق��ت��ل 
العبون  العراقية  املنتخبات  يف  الدولية...حاليا 
لتمثيل فريق �ضعبي جتدهم �ضمن  ال ي�ضلحون 
بطريق  �ضارت  كرتنا  لذلك  املنتخبات،  قائمة 

متعرج خالل الفرتات ال�ضابقة وحتى احلالية.
الطريق الأ�سهل للمنتخبات 

اأّما الالعب الدويل ال�ضابق حيدر حممد فقال: 
من وجهة نظري يف ال�ضابق كان اختيار الالعبني 
الوقت  من  بكثري  اأ�ضعب  الوطنية  للمنتخبات 

اأوال ك��رثة امل��واه��ب يف االأن��دي��ة، ثانيا  احل��ايل، 
اللعب،  مراكز  كل  يف  املميزين  الالعبني  وفرة 
يقع  بحيث  متقاربة  الالعبني  م�ضتويات  ثالثا 
رابعا  االختيار،  عند  حرية  يف  اأحيانا  املدربون 
التي  االجتماعي  التوا�ضل  قنوات  وج��ود  ع��دم 
املنتخب  تطالب بزج هذا وذاك �ضمن �ضفوف 
كل  ال�ضما�ضرة،  وجود  عدم  هو  االأه��م  وال�ضيء 
هذه االأمور كانت بعيدة يف زمن التاألق واالإبداع 
اأراد  اإذا  ال��ي��وم  ال��ب��ط��والت،  وخطف  ال��ع��راق��ي 
اأن ينظم للمنتخب ما عليه اال التعاون  الالعب 
املايل مع �ضم�ضار وتكليفه لبع�س اال�ضخا�س من 
التوا�ضل  �ضفحات  على  ن�ضره  يف  العمل  اأج��ل 
االج��ت��م��اع��ي وم��ط��ال��ب��ة امل����درب ب��زج��ه �ضمن 
االأم��ور  هذه  الوطنية،  املنتخبات  اأح��د  �ضفوف 
طبعا لي�س ب�ضالح كرتنا التي فقدت بريقها يف 

ال�ضنوات القليلة املا�ضية.
الالعب اجلاهز

يف  ق��ائ��ال:  خالد  مثنى  ال���دويل  النجم  حت��ّدث 
الوطنية  املنتخبات  العبي  اختيار  كان  ال�ضابق 
التي  املوهبة  اأوال  االختبارات؛  ل�ضل�ضلة  يخ�ضع 

الكروية  للمدار�س  لعب  الذي  الالعب  ميتلكها 
العمرية،  للفئات  املنتخبات  �ضمن  وت����درج 
يف  اأنديتهم  مع  البع�س  تاألق  االآخ��ر  وال�ضيء 
ال����دوري، ويتم اخ��ت��ي��اره ع��ن طريق  م��ب��اري��ات 
مدربي  املنتخبات، ما جعل االحتاد وقتها ي�ضكل 
وال�ضبابي،  ولالوملبي  للوطني  منتخب  اأكرث من 
املالعب  �ضوح  يف  العراقية  الكرة  تاألقت  يومها 
العربية واالآ�ضيوية،  لكن بعد 2007 تغرّي احلال 
اجلاهز  ال��الع��ب  ع��ن  يبحث  ال��ن��ادي  واأ�ضبح 
اختيارهم  يكون  املنتخبات  الالعبون يف  وحتى 
ال�ضما�ضرة  ع��ن  ف�ضال  العالقات  طريق  ع��ن 
لغر�س  املدربني  اإىل  الالعبني  ير�ضلون  الذين 
اإمكانية  م��ع��رف��ة  دون  املنتخبات  يف  زج��ه��م 
كرتنا  التي جعلت  االأم��ور  من  وغريها  الالعب 
به  يعمل  مل  املواهب  على  فاالعتماد  ترتاجع، 
يف  الالعبني  من  هائل  كم  وج��ود  برغم  حاليا 
املالعب العراقية، بل اإّن االأندية �ضاهمت اأي�ضا 
يف اندثار املواهب من خالل تعاقدها مع العبني 
اأجانب، جميع هذه االأ�ضياء ال ت�ضب يف م�ضلحة 

الكرة العراقية.

ارتداء فانيلة املنتخبات الوطنية
عندما ن�صتذكر اأجماد الكرة العراقية 
واإجنازاتها والنجوم الذين تخّرجوا 
من كنفها فاإّننا بال �صك نتذكر اجليل 
الذهبي الذي ر�صم االأفراح العراقية 
الكروية يف املحافل الدولية، حتى 
باتت االو�صاط الريا�صية تتغّنى 
باأجمادهم يف جميع املنا�صبات.

بغداد/اأحمد رحيم نعمة

اأ�سبح من اخت�سا�س 
�سما�سرة الكرة ؟هل
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عن رحلته االحرتافية وبع�س االأمور حّدثنا 
عنها. 

* البداية يف رحلتك مع امل�ضتديرة؟ 
- بدايتي العب بفئة نا�ضئي املو�ضل، تدرجت 
اإىل فئة ال�ضباب بنف�س النادي ومن ثم اإىل 
اخلط االول للنادي ملو�ضم 1999 – 2000، 
الفريق  ت��اأه��ي��ل  يف  اأ���ض��ارك  اأن  ا�ضتطعت 
املمتاز ملدة ثالثة موا�ضم،  العراقي  للدوري 
مع  اللعب  يف مو�ضم 2002-2003 احرتفت 
اإىل  انتقلت  ال�ضوري وبعدها  نادي اجلزيرة 
معه  واأح��رزت  االأوىل  الدرجة  ال�ضوري  اأمية 
ع�ضرة  بر�ضيد  �ضوريا  ك��اأ���س  ه��داف  لقب 
انتقلت   2005  /2004 مو�ضم  يف  اأه���داف، 
الذي  امل�ضري،  ال�ضوي�س  ا�ضمنت  نادي  اإىل 
مب�ضر،  امل��م��ت��ازة  ال��درج��ة  ب����دوري  يلعب 

وبعدها  اأ���ض��ه��ر،  ث��الث��ة  م�ضر  يف  ق�ضيت 
اوربا،  اإىل  االحرتاف  اأبواب  اأمامي  تفّتحت 
الروماين  بوزو  غلوريا  نادي  اإىل  انتقلت  اإذ 
ه��داف  لقب  معه  اأح���رزت   2005-  2004
دوري الدرجة الثانية بر�ضيد 11 هدفًا، ثم 
انتقلت اإىل نادي كاريوفا وحّققت معه لقب 
كاأف�ضل  اختياري  الثانية ومت  الدرجة  دوري 

حمرتف ياأتي لفريق روماين .
* بعد اأن ق�ضيت اأربع �ضنوات من االحرتاف 
يف رومانيا.. كيف تقّيم التجربة االحرتافية 
الالعب  ت��اأث��ريه��ا يف  وم���دى  روم��ان��ي��ا؟  يف 

العراقي؟
عن  ُكليا  يختلف  اأوروب����ا  يف  االح����رتاف   -
افريقيا  اأو يف  العربية  الدول  االح��رتاف يف 
وامل�ضتلزمات  ال��ك��روي��ة  الثقافة  حيث  م��ن 

امل���ت���ط���ورة ت��خ��ت��ل��ف اخ��ت��الف��ا ك���ب���ريا عن 
اأوروب��ا  العربية،   ال��دوري��ات  االح���رتاف يف 
يعني االلتزام يف التدريب احلديث واملدار�س 
والتهيئة  ال�ضحيحة  وال��ق��واع��د  ال��ك��روي��ة 
�ضغرية  �ضن  ويف  الالعبني  الإب���راز  الكلية 
اإ�ضافة  مقد�ضة،  لديهم  واملواعيد  التدريب 
حمرتف  كلمة  ال�ضحيحة،  التغذية  اإىل 
حالة  واأي  �ضيء  بكل  حمرتفًا  تكون  اأن  هي 
يف  فيه،  وتوؤثر  الالعب  على  �ضيئة حم�ضوبة 
ال�ضيء من  يغيب عنهم هذا  العربية  الدول 
الوحدات  اأوقات  واحرتام  املواعيد  احرتام 
التدريبية، ال �ضيما بالعراق تغيب كل االمور 
الالعب  اح���رتاف  ي�ضّعب  مم��ا  الناجحة 

العراقي يف اأوروبا. 
التعاقد  مت  وكيف  ت��درب  حاليا  فريق  *اأي 

معك؟ 
- نادي التقدم ال�ضعودي امل�ضارك يف دوري 
النتائج  وب��ع��د  ال�����ض��ع��ودي  االوىل  ال��درج��ة 
�ضحار  ن���ادي  م��ع  حققتها  ال��ت��ي  امل��م��ت��ازة 
العماين كنت حمط اأنظار فرق كثرية وقبلنا 

باملهمة ومن اهلل التوفيق.
ال��دوري  من  مركز  اأي  يف  التقدم  فريق   *

ال�ضعودي؟ 
- ب�ضراحة منذ ا�ضتالمنا الفريق وكان يف 
بحمد  ولكن  الرتتيب  ومتذيل  �ضعب  و�ضع 
اهلل والعمل ال�ضاق والالعبني كانوا رجااًل يف 
امللعب وكانوا عند ح�ضن الظن بهم وبفرتة 
تتعدى  ال  وال��ت��دري��ب  االإع���داد  م��ن  ق�ضرية 
املركز  اإىل  الفريق  والن�ضف قفز  ال�ضهرين 
وتخّل�س  نقطة   37 بر�ضيد  ع�ضر  ال�ضاد�س 

من منطقة الهبوط  .
*ماذا يختلف الدوري ال�ضعودي عن الدوري 

العراقي؟ 
- هناك اختالف كبري بني الدوري ال�ضعودي 
التنظيم  ن��اح��ي��ة  م��ن  ال��ع��راق��ي  وال�����دوري 
املحرتفني  ال��الع��ب��ني  وم�ضتوى  واالإع����الم 
التي  والكبرية  العالية  املادية  واالإمكانيات 
تقدمها االأندية للتعاقد مع العبني حمرتفني 
دوليني من دوريات كبرية يف اأوروبا واأمريكا 
امل��درب��ني  م�ضتوى  على  واأي�����ض��ا  الالتينية 

الكبار.
 * براأيك ماذا ينق�س الالعب العراقي؟

حمرتفًا  ليكون  الكثري  ينق�ضه  لالأ�ضف   -
ثقافة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ال��ك��ل��م��ة،  مب��ع��ن��ى 
اأي�ضا ثقافة �ضخ�ضية له كالعب  االحرتاف 
حياته  ك��ل  ي��ك��ون حم��رتف��ًا يف  واأن  ع��راق��ي 
اأكرث من كالمه  امللعب  ويكون عطاوؤه داخل 
ولي�س  بالفعل  نف�ضه  ويثبت  امللعب  خ��ارج 
يجب  وذاك،  ه��ذا  م��ن  امل���دح  اأو  ب��ال��ك��الم 
العبا  يكون  اأن  موؤهل  اأن��ه  بنف�ضه  يتقن  اأن 
عراقيا، عندما يحرتف يجب اأن يعلم متاما 
اأّنه ال ميّثل نف�ضه واإمنا ميّثل ا�ضم دولته يف 
الدوري اأو الدولة التي يحرتف بها الالعب، 
وع��ادات��ه  طبعه  م��ن  ممثل  خ��ري  يكون  واأن 

جميلة  �ضورة  يعك�س  واأن  و�ضلوكه  وتقاليده 
عدم  �ضبب  اأق���ول  لكن  وب��ل��ده،  نف�ضه  ع��ن 
املطلوب  بامل�ضتوى  العراقي  الالعب  ظهور 
قبل  تطبيقه من  ونظام  ال��دوري  ب�ضبب  كله 
االحتادات العراقية التي كانت العائق االأكرب 
يكون �ضالحًا لالعب، كرثة  اأن  بدل  لالعب 
التاأجيالت للدوري وعدم وجود من يحا�ضب 
تتحّمل  االأن��دي��ة  اإدارات  واأي�ضا  الالعبني 
من  الهائل  الكم  هذا  خالل  من  امل�ضوؤولية 
املدح والطبل لالعبني واإظهارهم باأكرب من 
حجمهم، اأي�ضا التوا�ضل االجتماعي واملواقع 
التي بداأت تطّبل لكل من يدفع اأكرث يف �ضبيل 

اإ�ضهار ومدح العب على ح�ضاب اآخر. 
*ملاذا مل تدرب فريقًا حمليًا؟ 

- بالن�ضبة يل راأيت نف�ضي حمرتفًا واأنا بعمر 
وح�ضلت  حم��رتف  ع��راق��ي  كالعب  �ضغري 
التي  واالأندية  اأوروب��ا  من  كبرية  خربة  على 
كبار  الع��ب��ني  م��ع  ول��ع��ب��ت  وت��ع��رف��ت  مثلتها 
زاخو  لفريق  ولعبت  اأوروب���ا،  يف  ومتميزين 
للروماين  م��درب  م�ضاعد  ثم  وم��ن  كالعب 
بعد  فاأنا  الفريق،  على  ي�ضرف  ك��ان  ال��ذي 
التدريب  عامل  يف  مبا�ضرة  دخلت  اعتزايل 
خ���ارج ال��ع��راق واع���ّده���ا خ��ط��وة واإجن����ازًا 
ك���وادر  �ضمن  م��ن  اأك����ون  اأن  ك��ع��راق��ي  يل 
�ضمن  م��ن  كنت  ك��ب��رية؛  واأ���ض��م��اء  تدريبية 
يف  خربتي  واأي�ضا  م��درب  كم�ضاعد  الكادر 
االإنكليزية  بها  اتكلم  التي  االأجنبية  اللغات 
العربية  واأي�����ض��ا  واالي��ط��ال��ي��ة  وال��روم��ان��ي��ة 
مهمة  خطوة  كانت  اأي�ضا  هذه  والكوردية، 
ملدربني  التدريبية  الكوادر  الأكون من �ضمن 
لهم ا�ضماء وخربات كبرية يف دوريات عربية 

قوية واأندية كبرية يف اأوروبا.

اختري اأف�سل حمرتف
 يف الدوري الروماين

يعّد �صالح جابر من اأبرز املدربني العراقيني 
املحرتفني مع االأندية اخلارجية، دّرب جابر 

جمموعة من االأندية االأوربية والعربية، قّدم 
من خاللها نتائج اأ�صاد بها الكثريون ممن تابع 
هذا املدرب لي�صتقر به احلال مع فريق نادي 

التقّدم ال�صعودي.. 
حاورته / اأمرية حم�سن 

�سالح جابر:
ثقافة الحرتاف هي ما 
ينق�س لعبنا العراقي 

م ال�سعودي مدرب فريق التقدنّ

االحرتاف يف اأوروبا يختلف ُكليا 
عن االحرتاف يف الدول العربية 
اأو يف افريقيا من حيث الثقافة 
الكروية وامل�صتلزمات املتطورة 

تختلف اختالفا كبريا عن 
االحرتاف يف الدوريات العربية.
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الدوري  قطار  عودة  القادمة  اال�ضابيع  �ضت�ضهد 
على  تلعب  فريقا  ع�ضرين  ومب�����ض��ارك��ة  ال��ع��ام 
فريقان  يهبط  اأن  على  واإيابًا،  ذهابًا  مرحلتني 
بينما  االوىل،  ال��درج��ة  اإىل  ال���دوري  خ��ت��ام  يف 
�ضيلعب الفريق �ضاحب املركز 18 مباراة ملحق 
مع �ضاحب املركز الثالث لدوري الدرجة االوىل 

ليتاأهل الفائز منهم لدوري الكرة املمتاز . 
جملة ال�ضبكة حتّدثت مع مدربني والعبني ب�ضاأن 
ال���دوري  واإق��ام��ة  الريا�ضية  ال��ت��دري��ب��ات  ع���ودة 
للمو�ضم احلايل وفق اإجراءات �ضحية وااللتزام 
بالتباعد حر�ضا على �ضالمة الالعبني والكوادر 

التدريبية فكان هذا اال�ضتطالع .
ا�ستعداداتنا متوا�سلة

با�ضم  ال���زوراء  ن��ادي  م��درب  مع  كانت  البداية 
ب��داأن��ا  ف��رتة  منذ  ق��ائ��اًل:  ال���ذي حت���ّدث  قا�ضم 
تاأخرنا  ولو  للفريق،  التدريبية  الوحدات  اإجراء 
االخرى  احلياة  مبظاهر  مقارنة  ال�ضيء  بع�س 
الفريق مع�ضكرًا داخليًا  باأ�س، فقد دخل  لكن ال 
بواقع وحدتني تدريبيتني من اأجل معاجلة �ضيق 
الوقت، نحن اأمام اأمر واقع وعلينا التعامل معه 
اأجل رفع جاهزية الفريق للدوري العراقي،  من 
كذلك للم�ضاركة االآ�ضيوية، اإن �ضاء اهلل �ضنقّدم 
مباريات  خالل  الزورائي  اجلمهوري  ير�ضي  ما 

الدوري. 
مو�سم ا�ستثنائي

وم�ضاعد  ال�ضابق  ال���دويل  النجم  ق��ال  بينما 
اجلبار:  عبد  احمد  الكرخ  ن��ادي  فريق  م��درب 

اأن  بعد  املقبل،  للمو�ضم  ا�ضتعداده  الفريق  با�ضر 
الن�ضاط  بعودة  ق��راره��ا  االزم��ة  خلية  اأ���ض��درت 
اإّن  اإذ  ال�ضالمة،  �ضروط  مراعاة  مع  الريا�ضي 
اإدارة النادي املتمّثلة بالكابنت �ضرار حيدر كانت 
ق��رارات خلية  تنفيذ  حري�ضة كل احلر�س على 
�ضالمة  اأج��ل  من  م�ضلحة  من  فيها  ملا  االزم��ة، 
املو�ضم  لهذا  االع��داد  يكون  وبالتاأكيد  اجلميع، 
ابتعد عنها  التي  الطويلة  املدة  ب�ضبب  ا�ضتثنائيًا 
الالعب العراقي عن خو�س املباريات التناف�ضية 
يختلف  املو�ضم  لهذا  االإع���داد  يجعل  م��ا  وه��ذا 
مع  متوا�ضلني  كّنا  املا�ضية  الفرته  �ضابقه،  عن 
العبينا عن طريق و�ضع منهاج تدريبي من قبل 
بتطبيقه  العب  كل  يقوم  �ضلمان،  كرمي  الكابنت 
كّنا  اإذ  اإقامته،  حمل  من  بالقرب  انفراد  على 

متوا�ضلني مع اجلميع عن طريق 
الوات�س اب وهذا ما نعتقد  برنامج 

اأّنه �ضيكون لنا عوٌن يف �ضباقنا مع الزمن 
بالفرتة  مقارنة  االإع���داد  ف��رتة  ق�ضر  ب�ضبب 

التدريب  عن  الالعب  فيها  ابتعد  التي  الطويلة 

نقّدم  اأن  ناأمل  التناف�ضية،   واملباريات  الفعلي 
مو�ضمًا يليق ب�ضمعة نادي الكرخ الذي طاملا رفد 
�ضابة  مبواهب  اجلماهريية  والفرق  املنتخبات 
ناأمل  التي  العراقية  كرتنا  تطوير  يف  �ضاهمت 
اأن حتّقق حلم جماهرينا بال�ضعود اإىل نهائيات 

كاأ�س العامل.
جاهزون خلو�س املناف�سات

الرحيم  عبد  مهند  ال��زوراء  نادي  فريق  هداف 
حتّدث قائاًل: نحن جاهزون وم�ضتعدون للمو�ضم 
حافاًل  مو�ضما  يكون  ب��اأن  اأم��ل  وكلنا  اجل��دي��د 
املحلي  ال�ضعيد  على  ك��ان  �ضواء  ب��االإجن��ازات، 
وعدم  املا�ضية  الفرتة  �ضعوبة  رغم  االآ�ضيوي  اأو 
نتدرب  كّنا  نحن  لكن  التدريبات،  يف  االنتظام 
كاًل ح�ضب موقعه واإن �ضاء اهلل نكون حري�ضني 

على اّتباع االإجراءات والتعليمات ال�ضحية .
فة تدريبات مكثنّ

ب��ي��ن��م��ا ك����ان مل���درب 
طة  ل�ضر ا

عبد الغني �ضهد راأٌي قال فيه: نحن ككادر وهيئة 
تدريبية اأقمنا ا�ضتعداداتنا من خالل دخولنا يف 
مع�ضكر تدريبي خارجي ا�ضتعدادا لدوري املو�ضم 
القادم، واأقمنا من خالل مع�ضكرنا عدة مباريات 
اأما  للفريق.  مكثفة  تدريبات  مبثابة  كانت  ودية 
بالن�ضبة لالإجراءات الوقائية ال�ضحية والتباعد 
فهي من اإجراءات ال�ضالمة ونحن ملتزمون بها. 

اأرهقنا اجللو�س
اأما مهاجم فريق نادي النفط حممد داود فقال: 
ال��وح��دات  يجري  النفطي  والفريق  ف��رتة  منذ 
اإ���ض��راف  حت��ت  ال��ن��ادي  ملعب  على  التدريبية 
لدوري  ا�ضتعدادا  علوان  يحيى  القدير  امل��درب 
املو�ضم اجلديد، فقد اأرهقنا اجللو�س يف الفرتة 
ال�ضابقة ب�ضبب جائحة كورونا التي اأوقفت جميع 
جماالت احلياة يف العامل، اأمتنى اأن نقّدم كل ما 
بو�ضعنا يف هذا املو�ضم، ال �ضيما اأن النفط �ضّم 
الذين  ال�ضباب  الالعبني  من  جيدة  جمموعة 

�ضيربزون خالل مباريات الدوري. 

اأخريًا حّددت الهيئة التطبيعية لالحتاد العراقي لكرة القدم مواعيد 
م�صابقات املو�صم اجلديد بعد اإعالن اللجنة العليا لل�صحة وال�صالمة عن 
انطالق االأن�صطة والفعاليات ال�صبابية والريا�صية يف خمتلف املجاالت 

)بدون جمهور( مع االلتزام باالجراءات الوقائية ال�صحية. 

دة  و�سط اإجراءات وقائية م�سدَّ

ا�ستعدادات الأندية العراقية 
قبل انطالق الدوري
بغداد /امرية حم�سن

 

با�ضم قا�ضم

احمد عبد اجلبار

عبد الغني �ضهد
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ت�ضكيلة  يف  الع��ب��ة  اأه���م  ع��ام��ًا(   33( راب��ي��ن��وي  ميغان 
الواليات املتحدة لكاأ�س العامل لل�ضيدات بكرة القدم يف 
فرن�ضا، تتمّيز بتكيفها الريا�ضي مع عمرها، ما يجعلها 
حا�ضرة، لي�س عندما حتوز الواليات املتحدة 
تفوز  ع��ن��دم��ا  اأي�����ض��ًا  ل��ك��ن  فح�ضب،  ال��ك��رة 
باملباريات، حّققت 13 هدفًا و17 متريرة منذ 
عام 2017، كما حققت 19 هدفًا لنادي رين 

يف هذه الفرتة.
اأ�ضهر  ه��ي  ع��ام��ًا(   33( ال��ربازي��ل��ي��ة  م��ارت��ا 
العبة كرة قدم على االإطالق، بل تعد اأيقونة 
فازت  واح��دًا،  ا�ضمًا  حتمل  التي  القدم  كرة 
مرات،  �ضت  العامل  يف  العبة  اأف�ضل  بجائزة 
نهائيات  يف  االأه���داف  ت�ضجيل  رائ���دة  وه��ي 
يف  هدفًا   15 بر�ضيد  لل�ضيدات  العامل  كاأ�س 
قالت  اأّنها  من  الرغم  على  مباريات،  خم�س 
طوكيو  يف   2020 اأومل��ب��ي��اد  يف  �ضتلعب  اإن��ه��ا 
قبل اعتزالها، لذا يجب م�ضاهدة كل مباراة 

ت�ضارك فيها.
رينار )29 عامًا( من جزيرة  ويندي  تتحدر 
مارتينيك الفرن�ضية، وهي راأ�س حربة الفريق 
االأزرق، تعد بني اأف�ضل العبي خط الدفاع يف 

العامل. 
عامًا(   30( �ضومر  لو  يوجني  الفرن�ضية  تعد 
العامل،  يف  ب��االأه��داف  الهدافني  اأغنى  اأح��د 
اإذ حققت رقمًا قيا�ضيًا بلغ 257 هدفًا خالل 
مل�ضلحة  اأوروب���ا  اأبطال  ل��دوري  دورات  اأرب��ع 
نادي ليون، و74 هدفًا دوليًا مل�ضلحة املنتخب 

الفرن�ضي.
اح��ت��ل��ت االإن��ك��ل��ي��زي��ة ل��و���ض��ي ب��رون��ز امل��رك��ز 
يف   Ballon D'Or بطولة  يف  ال�ضاد�س 
يف  االأف�ضل  اإّنها  القول  وميكن   ،2018 ع��ام 
ال��ع��امل. ه��ي اأح��د اأه��م ال��الع��ب��ات يف فريق 
اأوملبيك ليون بعدما انتقلت اإليه يف عام 2017 
من نادي مان�ض�ضرت �ضيتي. ومع الدور ن�ضف 
تاأمل  ليون،  يف  النهائية  وامل��ب��اراة  النهائي 
معرفتها  من  ت�ضتفيد  اأن  عامًا(   27( برونز 
اإىل  الو�ضول  يف  اإنكلرتا  جنحت  اإذا  املحلية 

النهائيات.
هدف  �ضاحبة  وهي  مارتنز،  ليكي  الهولندية  تقدمت 
 ،2015 عام  يف  لل�ضيدات  العامل  كاأ�س  يف  االأول  هولندا 

مّثلت بلدها بخطوات هائلة اإىل االأمام يف خالل ال�ضنوات 
امل�ضّنفة  عامًا(،   26( مارتنز  ق��ادت  املا�ضية،  االأرب��ع 
اأف�ضل العبة يف العامل لل�ضيدات لعام 2017، هولندا اإىل 
نيل بطولة اأوروبا وكاأ�س "األغارف" يف العامني املا�ضيني، 
يف  حا�ضمة  متريرات  وت�ضع  هدفًا،   14 مارتنز  حققت 
بر�ضلونة،  نادي  �ضفوف  يف  تلعب  وهي  املا�ضي،  املو�ضم 
واأو�ضلته اإىل نهائي دوري اأبطال اأوروبا. كما حققت 42 

هدفًا لفريق اأوراجني يف �ضن ال�ضاد�ضة والع�ضرين.
لكن  املباريات،  يف  هدافة  هرني  اأماندين  لي�ضت  رمبا 
�ضبب  يو�ضح  املباريات  اأث��ن��اء  يف  كثب  عن  م�ضاهدتها 
العبة  فهي  العامل.  يف  الالعبات  اأف�ضل  بني  احت�ضابها 
دور  يف  اأكانت  اللعب،  يف  فني  بتنوع  تتمتع  و�ضط،  خط 
الأّنها  الو�ضط،  خط  يف  مرابطة  اأو  هجومي،  اأو  دفاعي 
بارعة يف الفوز بالكرة. بعد فوزها بجائزة الكرة الف�ضية 
كثاين اأف�ضل العبة يف كاأ�س العامل لل�ضيدات 2015، تتوق 
اأكرث من ذلك، وال تزال  هرني )29 عامًا( اإىل حتقيق 

�ضخ�ضية مركزية يف بطولة فرن�ضا 2019.
مرتني  ع��ام��ًا(   27( م���اروزان  �ضينيفر  االأملانية  ف��ازت 
نادي  وقادت  اأملانيا،  قدم يف  كرة  اأح�ضن العبة  بجائزة 
اأوروبا  اأبطال  دوري  بلقب  للفوز  الفرن�ضي  ليون  اأوملبيك 
اأف�ضل  لقب  على   2018 نهائي  يف  وح�ضلت  لل�ضيدات، 
مارتا  بعد  الثاين  املركز  )احتلت  لل�ضيدات  فيفا  العبة 
لل�ضيدات  العامل  كاأ�س  اإىل  اأملانيا  وق��ادت  الربازيلية(، 
جنحت  جانريو،  دي  ري��و  يف   2016 اأوملبياد  يف   .2019
الهدف  �ضّجلت  اإذ  ب�ضمتها،  ت��رك  يف  الو�ضط  العبة 
احلا�ضم يف املباراة النهائية، وحّققت الأملانيا اأول ذهبية 

اأوليمبية لل�ضيدات يف كرة القدم.
مل تكن االأمريكية األيك�س مورغان يف اأوج تاألقها يف كاأ�س 
عيد  اق��رتاب  مع  تعود  لكّنها   ،2015 لل�ضيدات  العامل 
ميالدها الثالثني اإىل قوتها ال�ضابقة. ال تزال املهاجمة 
التي تعّد خطرًا حمدقًا كلما رك�ضت بالكرة يف الف�ضاء 
ميكنها  �ضاملة  مهاجمة  لت�ضبح  مورغان  منت  املفتوح، 
حربة  راأ�س  لتكون  وا�ضع،  نطاق  على  واللعب  الكرة  رفع 

الفريق االأمريكي.
القدم  كرة  اأهدافًا يف  االأغزر  �ضام كري هي  االأ�ضرتالية 
لل�ضيدات. تلعب يف �ضفوف �ضيكاغو ريد �ضتارز يف دوري 
كرة القدم االأمريكي، ويف الدوري الن�ضائي االأ�ضرتايل. 
كرة  لعبة  وعّممت  احلواجز  عامًا(   25( كري  حّطمت 
مثيل.  له  ي�ضبق  مل  ب�ضكل  اأ�ضرتاليا  يف  للن�ضاء  القدم 

قمي�ضها هو االأكرث مبيعًا يف البالد.

لعبات العامل 
الن�سوية  القدم  بكرة 

اأف�����س��ل
اإعداد/ جملة ال�سبكة
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ال��غ��ر���س ال��رئ��ي�����س م��ن ه��ك��ذا م�����ض��روع هو 
حرفة  تعلم  يف  العراقية  امل���راأة  م�ضاعدة 
يدوية تكون خري عون لها يف مواجهة ظروف 
اأن  خاللها  من  وت�ضتطيع  ال�ضعبة  احلياة 

تعيل نف�ضها وعائلتها.
املراأة القيادية

)ن�ضاء  فريق  موؤ�ّض�ضة  ريا�س  ماغي  تقول 
الغد(، عراقية مقيمة يف اأمريكا: 

اإىل  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم   دخل  عندما 
ال���ع���راق وم���ا راف��ق��ت��ه م��ن ظ����روف �ضعبة 

وخا�ضة ما واجهته الن�ضاء العراقيات يف ظل 
احلروب،  ب�ضبب  وال��زوج  واالخ  االأب  غياب 
قّررت الرجوع اإىل البلد وتكوين هذا الفريق 
العام  الذي حتّول يف  تفا�ضيله  بكل  اجلميل 
املا�ضي اإىل منظمة جمازة من  االمم املتحدة 
ويف  للتنمية  االأع��ل��ى  املجل�س  يف  وم�ضّجلة 
من  ن�ضوي  جتمع  وتكوين  املتحدة،  الواليات 
الغد(  )ن�ضاء  ا�ضم  عليه  اأطلقت  املدربات 
متّثل  التي  القيادية  باملراأة  العميق  الإمياين 

نواة امل�ضتقبل.

وت�����ض��ي��ف م���اغ���ي: ي�����ض��م ف���ري���ق )ن�����ض��اء 
ومبختلف  االق�����ض��ام  م���ن  ال��ع��دي��د  ال���غ���د( 

االخت�ضا�ضات منها:
الذي  يدوية(  )�ضناعة  الهاندميد  ق�ضم   -
الن�ضاء  وتعليم  بتدريب  خالله  م��ن  نقوم 
كاخلياطة  اليدوية  احل��رف  اأن���واع  ملختلف 
مبختلف  ال��ي��دوي��ة  واالأع����م����ال  واحل��ي��اك��ة 

اأنواعها. 
الن�ضاء  - ق�ضم الفنون اجلميلة وندرب فيه 
واالآداب  اأن���واع���ه  مبختلف  ال��ر���ض��م  ع��ل��ى 

ع���م���ل���ه���ن ب�����ال م���ق���اب���ل

م�سروع لإعانة املراأة العراقية 
ن�ساء الغد..

بداأ عملهن الطوعي واملجاين من فكرة ب�صيطة لثالث فتيات 
لي�صبح فريقا ي�صم مائة مدربة يف خمتلف االخت�صا�صات، 

�صت يف العام  جتمعن حتت خيمة منظمة )ن�صاء الغد( التي تاأ�صَّ
2016 وبجهود ذاتية منذ حلظة تاأ�صي�صها وحلد االآن.

ثريا جواد

والفنون والكتابة، مبعنى اآخر اأنَّه )اأكادميية 
فنون جميلة( م�ضّغرة.

كفوءات  مدّر�ضات  ي�ضّم  التدري�س  ق�ضم   -
مل��خ��ت��ل��ف امل���راح���ل ال��درا���ض��ي��ة ي��دّر���ض��ون 

وي�ضرحون جميع املواد.
اأنواع  خمتلف  لتعليم  اللغات  �ضنرت  ق�ضم   -
واالنكليزية  العربية  مثل  االجنبية  اللغات 
وباإ�ضراف  والكردية  واالملانية  والفار�ضية 

مدر�ضات اخت�ضا�س باللغات.
- ق�����ض��م امل��ط��ب��خ ن��ق��ّدم ف��ي��ه ال��ع��دي��د من 

الو�ضفات واالأكالت العراقية والعاملية. 
بتقدمي  يهتم  ال��ذي  �ضيدتي(  )لك  ق�ضم   -
اأنواع الن�ضائح التجميلية والتثقيفية وتعزيز 
الثقة بالنف�س، لتكون املراأه جميلة وقوية من 

الداخل واخلارج.
وتنمية  ل��دع��م  الب�ضرية  التنمية  ق�ضم   -
كي  للمراأة  وال�ضخ�ضية  الذاتية  ال��ق��درات 

نخلق جمتمعًا واعيًا ومثقفًا.
�س بكيفية العناية  - ق�ضم الزراعة املتخ�ضّ
وعن  عامة  ب�ضورة  وال��زراع��ة  بالنباتات 

احليوانات واالعتناء بها.
متويل ذاتي

فريق  اأع�����ض��اء  م��ن  واح���دة  اأح��م��د  �ضيماء 

)ن�������ض���اء ال���غ���د( 
she حا�ضلة على 
ت�ضميم  ���ض��ه��ادة 

اوروب��ي��ة دول��ي��ة من 
ال��ن��م�����ض��ا وم���درب���ة 
والت�ضميم  اخلياطة 
رئي�ضة  املنظمة،  يف 
ق�������ض���م ال��ه��ان��دم��ي��د 

التطوير  ق�ضم  جل�������م�������ي�������ع وم�ضوؤولة 
ن�ضاطاتهم:  قالت عن  لها،  التابعة  االأق�ضام 
بيننا  فيما  ونتعاون  جمانية  كلها  اأعمالنا 
وخّرجنا  ذات���ي  بتمويل  ال��درو���س  ون��ق��ّدم 
اأن  باإمكانهن  واأ�ضبح  الن�ضاء  من  العديد 
يفتحن م�ضاريعهن اخلا�ضة واأغلب ن�ضاطنا 

التعليمي يف اأيام �ضهر رم�ضان املبارك.  
ال�سو�سيال ميديا

وت�ضيف �ضيماء: يتم ا�ضرتاك الطالبات بعد 
االعالن عنها يف و�ضائل التوا�ضل االجتماعي 
ال��درو���س  بكل  طالبة  ك��ل  مبتابعة  ون��ق��وم 
�ضنة  مل��ّدة  دورة  يف  اإ�ضراكها  بعد  والتنفيذ 
كاملة وهناك مدربات للمبتدئني واملتو�ضط 
بتهيئة  يقمن  االحرتافية  اإىل  الو�ضول  حتى 
املتدربات لكي ي�ضبحن قادرات على اإتقان 

ثم  ومن  اليدوية  واملهن  احلرفة 
و�ضول  م��ن  التاأكد  بعد  لهن  م�ضاريع  فتح 
الطالبة املتدربة اإىل احلرفية واإتقان العمل 
اأدوات  اأو  خياطة  ماكنة  ت�ضليمها  ثم  ومن 
لالعتماد  اخت�ضا�ضها  اأو طبخ ح�ضب  ر�ضم 
على نف�ضها واإعالة نف�ضها واأغلب الطالبات 
اإذ  ميد(،  )الهاند  ق�ضم  يف  يكّن  املتدربات 
ومن  األ��ف��ًا،   30 من  اأك��رث  نحو  عددهن  بلغ 
الكثري  م�ضاعدة  االأخ��رى  املنظمة  ن�ضاطات 
درا�ضتهم  اإك��م��ال  اخل��ارج��ي يف  من ط��الب 
العديد  ا�ضتطاع  وبالفعل  لهم  دورات  بفتح 
منهم اإكمال درا�ضته االبتدائية واملتو�ضطة. 

لعر�س  )بازارات(  باإقامة  املنظمة  �ضاركت 
والطالبات  ل��ل��م��درب��ات  ال��ي��دوي��ة  االأع��م��ال 
الور�س واالأعمال اخلريية وكلها بال  واإقامة 

مقابل.
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نطاق  على  ح��دث   2020 ع��ام  يف  التغيري  لكن 
وا�ضع  يف ع�ضر اال�ضطرابات العمالقة، دواليب 
املالب�س ال�ضيفية لدينا مل ت�ضهد نفادًا منا�ضبًا،  
لذا فبداًل من الت�ضوق من جديد لف�ضل اخلريف، 
خزانة  تكييف  كيفية  ح��ول  االآن  املو�ضة  ت��دور 
مالب�س املو�ضم املا�ضي ملا �ضياأتي بعد ذلك، نحن 
بحاجة اإىل اأن جنعلها ب�ضيطة ؛ يف بع�س االأحيان 
، ياأتي احلافز ل�ضراء منتجات جديدة من اأجل 

اإثارة رخي�ضة ن�ضبيًا تتجاهل وقتنا وجهدنا.
االأكمام املنفوخة والتباعد 

االجتماعي
مفيدًا  بات  املنفوخة  االكمام  ارت��داء  اأن  يبدو   
كوفيد  ظل  يف  االجتماعي  للتباعد  ًا  جدَّ ومثاليًا 
يحاول  �ضخ�س  اأي  حت��ّذر  ��ه��ا  الأنَّ امل�ضتجد،   19
القطعة هي  فهذه  ال��الزم،  اأك��رث من  االق��رتاب 
االأكرث عملية يف خزانة مالب�ضك اخلريفية هذا 

العام .
مع معطف واق من املطر مفيد دائمًا وزوج مريح 
من االأحذية الريا�ضية فاإنَّها فكرة ال تبدو �ضيئة 
الكم املنفوخ يخدم معظم االأغرا�س  اأبدًا، لكن 
التباعد  ذات  )امل��و���ض��ة  عليه  يطلق  م��ا  وه���ذا 

االجتماعي املدمج(.
يحذر  امل��ن��ف��وخ  ال��ك��م  ذات  امل��الب�����س  ارت����داء   -
ال��الزم  من  اأك��رث  االق���رتاب  يحاول  �ضخ�س  اأي 
العناق،  ويرف�س  الهوائية،  القبالت  ي�ضّد  الأّن��ه 
م�ضاحتك  ويوؤكد  االأذن  يف  الهم�ضات  عن  ويبعد 

ال�ضخ�ضية.
- الكم املنفوخ هو االختيار االأكرث منطقية لهذا 
اخلريف، يف عام جمنون يجعل املو�ضة منطقية.

املا�صكارا االأنبوبية 
املا�ضكارا االأنبوبية اجلديدة نادرة وتختلف متاما 
عن املا�ضكارا املعتادة التي ت�ضتخدمها املراأة، لذا 

فهي نادرة. 
املعتادة،  واالأ�ضباغ  ال�ضمع  ا�ضتخدام  من  وبداًل   
بوليمر،  اأن��ب��وب  يف  رم�س  ك��ل  بتغطية  يقومون 
وجتّف ب�ضرعة وتبقى يف مكانها ب�ضكل اآمن حتى 
قبل  واالن��زالق  انتفاخها  الدافئ يف  املاء  يت�ضّبب 
يف  حملها  وميكن  اال�ضتخدام  �ضهلة  وهي  النوم 

حقائب اليد.
- املا�ضكارا االأنبوبية تعطي تاأثريًا مكّثفًا بدرجة 
كبرية مثل ال�ضيغة التقليدية وميكن و�ضع طبقة 
العلوية  )الرمو�س  اأواًل  القدمية  املا�ضكارا  من 
فقط(، اتركيها لتجف، ثم اأقفليها مب�ضح نهائي 

لالأنابيب على الطوابق العلوية وال�ضفلية. 
النجمات واأغطية الوجه

ال��ك��ب��رية يف ع���امل الفن  ال��ن��ج��م��ات واال���ض��م��اء 
ارت���داء  على  ج���ّدًا  حري�ضني  ك��ان��وا  وال�ضينما 
يف  وراقية  زاهية  واأل��وان  باأ�ضكال  للوجه  اأغطية 

ظل وباء كورونا. 
ارت��دت  ال�ضينمائي  البندقية  م��ه��رج��ان  يف   -
احلمراء  ال�ضجادة  وعلى  �ضوينتون  تيلدا  املمثلة 
قناعًا ذهبيًا مزخرفًا للوجه متامًا كما لو كانت 
ترتدي حقيبة يد �ضغرية اأو قطعة جموهرات ال 
مريي  جيم�س  القناع  م�ضمم  وذك��ر  عنها  غنى 

على االن�ضتغرام: 
م�ضتوحاة  الطلب  ح�ضب  امل�ضنوعة  القطعة  اإّن 

واالأع�ضاب  ال��الدغ��ة  العظمية  "الهياكل  من 
رمزًا  كان  لكّنه  الفاكهة"،  وب�ضاتني  البحرية 
ي�ضمح  الراقية،  االأزي��اء  عامل  يف  اأك��رب  لتحول 

اأخريًا باحت�ضان قناع وجه فريو�س كورونا.
عر�س  ت�ضيء  غاغا  ليدي  النجمة  ظهرت   -
االأقنعة  با�ضتعرا�س  الثابت   VMA جوائز 
من  الزاهي  ال��وردي  باللون  للمو�ضة  الواقية 
وجه  ت�ضبه  )كمامة   Cecilio Castrillo

)Alien الوجه من
ليدي  اأقنعة  اأدت    Lyst البحث  ووفًقا ملن�ضة 
يف   %43 بن�ضبة  زي����ادة  اإىل  امل��ت��ع��ددة  غ��اغ��ا 
عمليات البحث عن اأمناط االأقنعة "اجلريئة" 
ان�ضتغرام:  ع��ل��ى  الح��ق��ًا  وك��ت��ب��ت  و"امللونة" 
ي�ضبح  اأن  قبل  للوجه  دروع���ًا  اأرت���دي  )كنت 
�ضيئًا( ويبدو االمر وكاأنَّ القناع يتم احت�ضانه 

واعتباره مالب�س �ضرورية طبية.
"نيويورك  ل�ضحيفة  فيلد  باتري�ضيا  قالت   -
���ه���ا  اأنَّ ع��ل��ى  اإل��ي��ه��ا  ن��ن��ظ��ر  دع���ون���ا  بو�ضت" 
من  العديد  ولدّي  اجلديد"  املو�ضة  اإك�ض�ضوار 
بها  ارت��دي  التي  بالطريقة  وارتديها  االأقنعة 
ينا�ضب  م��ا  ك��ان  اأي���ًا  االأخ���رى،  اإك�ض�ضواراتي 

مالب�ضي.
ال�ضجادة  على  اإيلي�س  بيلي  ���ض��ارت  عندما   -
توزيع جوائز جرامي يف قناع  احلمراء يف حفل 
ح�ضب  امل�ضّمم  والذهبي  االأ�ضود  غوت�ضي  وجه 
ر هذا عمومًا باأنَّه ا�ضتمرار لالأ�ضلوب  الطلب، ُف�ِضّ
الرائع الذي اأظهرته يف مهرجان غال�ضتونربي. 
ال  �ضيئًا  الوباء  واأ�ضبح  االأ�ضهر  م��رور  مع  ولكن 
ذلك  من  وب��داًل  مكان  اأي  اإىل  ينتقل  اأّن��ه  يبدو 
مدّمر،  تاأثري  مع  العامل  اأنحاء  جميع  يف  انت�ضر 

فقد تغرّي موقف اجلميع من االأقنعة.
كبرية  اأزي���اء  دار  اأول  ه��ي  ب��ريب��ري   -
ومع  االأقنعة  من  اخلا�ضة  جمموعتها  عن  تعلن 
 ،)Lyst ل�  )وفًقا   %441 بن�ضبة  الطلب  زي��ادة 
وقال  القادمة  االأ�ضياء  طعم  وكاأنه  االأم��ر  يبدو 
يف  ليبقى  م���وج���ودًا  ال��ق��ن��اع  ك���ان  "اإذا  ف��ي��ن��ي: 
ينتهز  مل  اإذا  اأتفاجاأ  ف�ضوف  املنظور،  امل�ضتقبل 
لو�ضع  ال��ف��ر���ض��ة  االأزي�����اء  دور  يف  امل�����ض��ّم��م��ون 

ب�ضمتهم على االإك�ض�ضوار اجلديد".

ارتدي ف�ستانك 
ال�سيفي يف اخلريف

باإمكان اأي امراأة  اال�صتفادة 
من مالب�ض ال�صيف لتكون 
مثالية وقادرة على ارتدائها 
يف ف�صل اخلريف هذا العام، 
ال �صيما اأّن اأغلبية الن�صاء 
مل ت�صتهلك مالب�صهن ب�صبب 
وباء )كورونا( واحلجر 
املنزيل ولكن مع هذا التغيري 
جيد وهذا نوع من الفر�صية 
الكاملة للمو�صة وهذا الوقت 
بالتحديد الذي ن�صع فيه 
خزانات مالب�صنا ال�صيفية 
وننطلق اإىل املتاجر وحمالت 
املالب�ض من اأجل اإنعا�ض 
اخلريف.

اإعداد/ جملة ال�سبكة 
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كان  الع�ضامي(  )حممد  االخت�ضا�ضي  الدكتور 
طبيب هذا العدد من  )جملة ال�ضبكة العراقية( 
لريد عن بع�س اال�ضئلة التي وردت الينا واخلا�ضة   

بداء املفا�ضل.
 * ما هو املف�ضل؟

اأو  اأمام  � هو املكان الذي حت�ضل به حركة منها 
خلف اأو دورانية اأو حمدودة، مثل مفا�ضل االأ�ضبع 
يف  موجود  وهو  واالنب�ضاط  االنطواء  من  متكنه 
الفقرات  بني  وكذلك  وال�ضفلى  العليا  االأط��راف 

ومف�ضل الفك ال�ضفلي.
* هل الروماتيزم من االأمرا�س الوراثية؟ 

اأم��را���س  بالعربي  معناها  التينية  كلمة  ت��ع��ّد   �
العامل  يلعب  نوعًا   80 من  اأكرث  وتوجد  املفا�ضل 
العامل  لي�س  ولكّنه  منها  كثري  يف  دورا  الوراثي 

الوحيد واالأقوى.

* ما اأ�ضبابه وعالجه؟
احلقيقي  �ضببها  املناعية  املفا�ضل  التهابات   �
ي�ضّبب  نتيجة �ضبب جمهول  ولكنها  غري معروف 
اإىل  بالنظر  تبداأ  التي  اجل�ضم  مناعة  يف  تغيريا 
مفا�ضل اجل�ضم كعدو يجب تدمريه، ملاذا وكيف 
هذا،  يومنا  اإىل  الطب  يحدده  مل   واجل���واب  ؟ 
�ضارة  م��واد  اأو  بكرتيا  اأو  فريو�س  يقول  البع�س 
من البيئة اأو من الطعام اأو ب�ضبب الوراثة اأو تلوث 

اجلو.
* هل ي�ضاب به �ضغار ال�ضن بالتحديد؟

ي�ضابوا  اأن  ميكن  االع��م��ار  وك��ل  النا�س  كل   �
ولكنَّ هناك التهابًا ي�ضيب االأطفال 

املفا�ضل  )ال��ت��ه��اب  ي�ضمى 
والكبار  الروماتويدي( 

الرجال  ت�ضيب  اأن��واع  وهناك  )الرثوي(  ي�ضّمى 
فقط كالنقر�س واأمرا�س اأكرث لدى ال�ضيدات مثل 

داء الذئب االأحمر.
ما  عندنا،  �ضائعة  اأ�ضبحت  املفا�ضل  اأمرا�س   *

اأهم م�ضبباتها؟
ازدادت  االأط��ب��اء  وخ��ربة  زاد  النا�س  وع��ي  الأن   �
واأن�ضئت  املفا�ضل،  اخت�ضا�ضيي  ع��دد  وكذلك 
االأمرا�س مثل مدينة الطب  مراكز خا�ضة بهذه 
والريموك والكاظمية، كذلك توفرت اأدوية حديثة 
القدوم  على  املر�ضى  �ضجع  البايلوجية مما  مثل 
ويف  املر�س  واكت�ضاف  للم�ضت�ضفى 
ال���وق���ت ن��ف�����ض��ه ت��وف��ري 

العالج. 

وامل�ضروبات من  وال�ضلبة  العالية  االأحذية  * هل 
ا�ضباب اال�ضابة؟ 

� االأحذية العالية ت�ضبب اآالمًا مزمنة يف القدمني 
بطانة  اآالم  ت�ضّبب  وال�ضلبة  والظهر  والركبة 
القدم ولكن االأهم من ذلك زيادة الوزن وال�ضمنة 
املفرطة التي تنت�ضر كثريًا يف البلد نتيجة االكالت 
امل�ضروبات  اأما  الريا�ضة،  عن  واالمتناع  الد�ضمة 
اأف��رط  اذا  ال��ع��ظ��ام  ه�ضا�ضة  فت�ضبب  ال��غ��ازي��ة 
ال�ضخ�س يف تناولها واالأف�ضل التحول اإىل تناول 

احلليب اأو اللنب اللذين يقويان العظام.
مع  املفا�ضل  اأم��را���س  اإ�ضابات  تفادي  كيفية   *

التقدم بالعمر؟
املفا�ضل  �ضوفان  هو  ال�ضن  كبار  عند  يوجد  ما   �
تاآكل  نتيجة  العظمي  بالف�ضال  ي�ضمى  م��ا  اأو 
كمف�ضل  معينة  م��ف��ا���ض��ل  داخ���ل  ال��غ�����ض��اري��ف 
الركبة لتعر�ضها لوزن اجل�ضم واال�ضابات نتيجة 
املثايل  الوزن  امل�ضاكل يف  ب�ضبب  االأطراف  التواء 
طاقة  تفوق  التي  االوزان  رفع  وجتنب  وال�ضحي 

ال�ضخ�س ال �ضيما ربات البيوت.
لدينا  هل  الكال�ضيوم،  نق�س  مب�ضطلح  ن�ضمع   *

فقر يف ثقافة تقوية العظام؟
� مع تقادم العمر ت�ضعف العظام ويقل الكال�ضيوم 
تعر�س  نتيجة  فتك�ضر  اله�ضا�ضة  وحتدث  داخلها 
وتكرث  ارت���ط���ام  او  ���ض��ق��وط  الأب�����ض��ط  االإن�����ض��ان 
اله�ضا�ضة عند الن�ضاء اأكرث من الرجال لتعر�ضها 
م�ضتقات  بتناول  تقليلها  وميكن  الطمث،  لتوقف 
علما  بالكال�ضيوم،  غنية  لكونها  والبي�س  احلليب 
يوؤثر يف امت�ضا�س  ال�ضاي  االإف��راط يف تناول  اأن 

الكال�ضيوم يف االأمعاء.
اأمرا�س  الريا�ضة هل حتّد من  انت�ضار قاعات   *

املفا�ضل؟
وال  االرب��ط��ة  ت��وؤذي  القاعات  متارين  من  كثري   �
�ضخ�س  لكل  املنا�ضبة  التمارين  اختيار  من  بد 
ريا�ضة  اأف�ضل  وب��راأي��ي  واجلن�س،  العمر  ح�ضب 
امل�ضي،  يليها  ث��م  ال�ضباحة  ه��ي  االط���الق  على 
يف  فت�ضّبب  االثقال  ورفع  العنيفة  الريا�ضات  اأما 

اأحيان كثرية متّزقًا باالأربطة اأو حتى الع�ضالت.
* ما هي االأطعمة املفيدة؟

والبي�س  احلليب  م�ضتقات  اأع��اله  ذك��رت  كما   �
لكونها غنية بالكال�ضيوم.

ي�صري اأمل املفا�صل اإىل عدم الراحة واالأوجاع واحيانا 
التقرح  يف اجل�صم، يتولد عن انهيار الغ�صروف الذي 

يعمل مبثابة و�صادة وامت�صا�ض ال�صدمات ، ومتيل اإىل 
التفاقم مبرور الوقت.

 

تعرف عن اآلم املفا�سل
؟ماذا

اإعداد/ هبة الزيدي
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االبراج.. اعداد: الباحث الفلكي .. علي البكري

الكلمات االفقية 
1- �ضاحبة ال�ضورة فنانة عراقية 

2- من االلعاب االلكرتونية -  ثلثا ياأكل.
ناق�س احلرف  3- علم مذكر - جمع كبد 

االخري.
علم   - ج��ه��را  غ��ريه  على  ي�ضحك  م��ن   -4

موؤنث )م(.
5- عن�ضر كيميائي - م�ضطلح ي�ضتخدم يف 

و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
6- املوت )م( - مدينة يف املغرب.

اأث��ري  م��وق��ع   - )م(  فل�ضطينية  ق��ري��ة   -7
جنوب العراق )م(.

8- ن�ضف عرعر - من احللويات.
9- مر�س – مت�ضابهة.

10- دولة اآ�ضيوية.

الكلمات العمودية 
1- عامل �ضاحب كتاب )القانون يف الطب( 

- من االقارب.
 – امل��ق��د���س  ال��ك��ت��اب  �ضخ�ضيات  م��ن   -2

ال�ضفح )م(.
3-  ملك بابلي.

4-  ملك عظيم )م( – للتخيري. 
5-  من احلروف االبجدية - مفرد زاجرون 

)م(.
6-  الرئي�س العظيم والكبري.

7-  من القارات + حرف.
8-  جمع اأركيلة )م(.

9- من االع�ضاب.
10- اال�ضم ال�ول لالعب عراقي �ضابق )م(.

الكلمات املتقاطعة

ملاذا نخ�ضى الطاقة ال�ضلبية؟  
وكيف توؤثر يف تكويننا من حيث العائلة والعمل واملجتمع واأنف�ضنا؟

يف العائلة
)تدمري منتظم لالأوا�ضر و�ضوال لتفكك العائلة( 

يف العمل
)نفتقر للمناف�ضة ال�ضريفة واالبتكار ونن�ضغل باإرباك الزمالء بوعي 

اأو بدونه( 
يف املجتمع
)نبدو حتري�ضيني اأكرث من حتفيزيني( 
يف اأنف�صنا

اإن  حتى  رغباتنا  لتحقيق  وال�ضعي  االأخ��ر  ونبذ  ال��ذات  )منيل حلب 
كانت على ح�ضاب من نحبهم( 

يف  تكوينهم   على  ال�ضلبية  الطاقة  ا�ضتولت  الذين  امل�ضاهري  بع�س 
عند  توقف  والبع�س  النهاية  حتى  وا�ضل  البع�س  حياتهم  من  فرتة 

منت�ضف الطريق 
نابليون 

من اأقواله: )اإن احلب لعبة الك�ضاىل وانحراف املحاربني ثم ما لبث 
اأن انقلب عليه(

مو�صوليني
)ورثت عن اأبي االإحلاد يف حني مل تتمكن �ضفافية اأمي املتدينة من 

النفاذ اإىل �ضريرتي.(
 املالكم..مايك تاي�صون 

)عندما �ضئل كيف حتقق الفوز اأجاب ا�ضتنفر كل الكراهية واحلقد 
اجتاه خ�ضمي، لكنه بعد فرتة اعتنق االإ�ضالم.

من  اأكرث  يتقرب  والبع�س  اأحبائنا  اأح��وال  مبتابعة  نهتم  اجتماعيًا: 
�ضريكه الروحي.

جتاه  املطالب  من  بالكثري  االإيفاء  فيها  ت�ضتطيعون  ايجابية  فرتة   
احلبيب. ماليًا: اأحوالكم املالية اآخذة يف التح�ضن والفر�ضة متاحة 

ل�ضراء مركبة اأو اإدخال اأثاث منزيل جديد.
يف  اإ�ضافية  ل�ضاعات  اأنف�ضكم  تعري�س  جتنبوا  �ضحيًا:   

العمل.

 العمل: بني فر�س العمل اجلديدة والتطور الذي ن�ضعى الأجله نبدو قريبني 
من هذه الظروف. 

اآن��ي��ة.  مطالب  على  للح�ضول  ال��ف��رتة  ل��ه��ذه  حم��اوالت��ك��م  ت��ك��رار  عليكم 
الوقت  لهذا  املرتبك  العاطفي  و�ضعنا  جيدًا  نقدر  اأن  علينا  عاطفيًا: 

ونبتعد قدر االإمكان عن املواجهات جتنبًا للم�ضاكل
لهذا  قربًا  اأك��رث  تبدو  امل��ال  على  احل�ضول  فر�س  ماليًا:   .

الوقت.  

 رغباتكم قد جتد لها منفذًا خالل هذا الوقت، وقد يكون ال�ضفر اأحد اأهم 
هذه الرغبات لهذه الفرتة.

عاطفيًا: يرتبط الكثري منكم خالل هذه الفرتة واالأ�ضهر املقبلة مع زيادة 
فر�س التجاذب العاطفي مع �ضركائكم العاطفيني. 

تلم�ضونه والكثري يبدو  الزوجية  حت�ضن يف م�ضتوى عالقاتكم 
اأكرث اهتمامًا يف مظهره اخلارجي مبرور الوقت.  

ماليًا: ت�ضكل م�ضاريفكم املالية املرتفعة عامل قلق للكثري منكم مع 
اأو�ضاعكم  �ضلبًا على  ينعك�س  الذي  املهني  ا�ضتقرار يف اجلانب  عدم 
النف�ضية. البع�س يجد نف�ضه مهتمًا باأحد اأفراد عائلته لق�ضاء بع�س 
احتياجاته. ال�ضفر: تلوح يف اأفقكم التكويني الكثري من فر�س ال�ضفر 

على ال�ضعيدين الداخلي واخلارجي. 

ونبدي  العاطفية  ال�ضريك  مب��واق��ف  نهتم  عاطفيًا: 
البع�س منكم  وقد ت�ضل عالقة  املواقف،  لهذه  تفهمًا 
ماليًا:  الوقت.  فر�ضة جيدة يف هذا  وهي  الزواج  حد 
حتيط الكثري من ال�ضغوط بكم يف اجلانب املايل، وقد 
لذا  الفرتة،  لهذه  املالية  ميزانيتكم  جتدون عجزًا يف 

عليكم االنتباه لذلك.

علينا اأن نكون وا�ضحني عند التعامل مع زمالء العمل واإقناعهم بقدرتكم 
الوقت  هذا  يف  ن�ضتطيع  امل��ايل،  ال�ضعيد  على  بنجاح  اأموركم  قيادة  على 
جديد.  عمل  مب�ضروع  والبدء  جيد  ب�ضكل  ومكا�ضبنا  اأرباحنا  من  نزيد  اأن 
اجلانب  يف  وتتويجها  حتركاته  اإجن��اح  يف  منكم  الكثري  يهتم  عاطفيًا: 

الن�ضاط  من  عالية  دفعة  الزوجية  عالقاتكم  ومنح  العاطفي 
واحليوية.  

تف�ضل كثريًا من  فقد  الزواج  للحظ يف فر�س  الكثري منكم  يحتاج  احلظ: 
فر�ضكم اإذا مل تتخذوا تدابري كثرية يف احلفاظ على هذه العالقة واالإ�ضراع 

يف اإمتام مرا�ضم هذا الزواج. 
فر�ضة  على  احل�ضول  يف  ممكنة  البع�س  فر�س  تبدو  العمل: 

عمل.
 تبدو فر�س االإجناب لهذه الفرتة �ضانحة واإيجابية.  

العائلة: تزداد مطالب العائلة لهذه الفرتة وتبدون اأكرث توترًا اأثناء تعاملكم 
مع االآخرين. 

ال�ضغوط  للكثري من  تتعر�ضون  فقد  الفرتة مريحة  لهذه  اأجواوؤكم  تبدو  ال 
يف اأماكن متعددة ما ينعك�س �ضلبًا على حياتكم لهذه الفرتة.
 عاطفيا: يت�ضرب ال�ضك للكثري منكم ويبدو ت�ضرفكم جتاه 

احلبيب �ضلبيًا.   

على الرغم من قلة الفر�س املالية لكم خالل الفرتة املا�ضية تن�ضطون خالل هذه 
االأيام يف دفع م�ضاحلكم نحو وفرة مالية وحت�ضن ملحوظ يف ذلك. ال�ضفر: يعد 
وقتًا مهمًا جدًا التخاذ قرار ال�ضفر ملن يبحث عن ذلك كما عليكم اال�ضتفادة من 
اأكرث  تهتمون  الوقت  مبرور  عاطفيًا:  الوقت.  لهذا  بال�ضفر  املرتبطة  العمل  فر�س 

يف حت�ضني عالقاتكم العاطفية ويقرتب الكثري منكم فر�س الزواج، 
وتعد هذه الفر�س هي االأطول زمنًا.  

الثوراحلمل

ال�صرطاناجلوزاء

العذراءاالأ�صد

العقربامليزان

اجلديالقو�ض

احلوتالدلو

واهلل اعلم

الباحث الفلكي .. علي البكريالطاقة ال�سلبية

اعداد: ثريا جواد

العمل: ال�ضعوبات التي تواجهكم خالل هذا الوقت قد ت�ضع قوانني جديدة 
حلياتكم ومزيدًا من التحدي يف ظروف حتتاج لل�ضرب وجدية يف املواقف. 
غري  مالية  خل�ضارة  يتعر�س  والبع�س  مالية  لهزات  تتعر�ضون  قد  ماليًا: 

متوقعة. عليكم ترك املواجهة مع جهة حكومية واالحرتا�س قبل اتخاذ 
الده�ضة  لنا  ت�ضبب  مواقف  تفاجئنا  قد  عاطفيًا:   ق��رار.  اأي 

ا�ضتقبال  يف  كعادتنا  مرنني  نكون  اأن  يلزمنا  ما  والغرابة 
االأمور. 

ن�ضتعيد توازننا التكويني املرتبط باحلظ لالإقدام باجتاه ما نرغب.     على 
ال�ضعيد العملي اأو املايل لدينا الفر�ضة للح�ضول على مال من خالل عملية 

جتارية اأو �ضراكة  اأو زميل.
وت��زداد  وظيفة،  اأو  لعمل  الر�ضمية  اأوراق��ن��ا  تقدمي  يف  ي�ضاعد  الوقت 

ات�ضاالتنا ويبدو علينا الن�ضاط وكرثة احلركة. بو�ضعنا التنقل 
نقوم  اأن  ن�ضتطيع  اأننا  كما  اآخ��ر  اإىل  مكان  من  واحل��رك��ة 

باإعالن جتاري لدعم م�ضاريعنا التجارية. 

�ضحيًا: نحتاج الأخذ ق�ضط من الراحة، تبدو علينا اآثار التعب وعدم الرغبة 
يف اإجراء بع�س االأعمال والتحرك يف اأماكن جديدة. 

ال�ضريعة.  الطرقات  على  مركباتنا  قيادة  عند  حذرين  نكون  اأن    علينا 
حذرين  ونبدو  الفرتة  لهذه  العاطفية  متاعبنا  ت��زداد  قد  يف عاطفيًا: 

اتخاذ قراراتنا العاطفية.
ملزيد  حتتاج  واآخ��ر  حني  بني  تطل  فر�س  هناك  ذلك  رغم 

من التفكري فيها.
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خالفات هذه التي كادت توؤدي بهما اإىل الوفاة 
اأن  بدون  ما جرى  لالطفال  �ضي�ضرحان  وكيف 

تتاأثر نف�ضياتهم �ضلبيا ويتعّقدون م�ضتقبال؟ 
اعرتاف متاأخر

عمل،  ور���ض��ة  لتنظيم  كافيا  ال��وق��ت  يكن  مل 
الزوجية  اخلالفات  عن  ب�ضوؤال  توجهت  اإمن��ا 
خمتلفة  عمل  ور���س  يف  و�ضاركوا  �ضبق  للذين 
وكانت النتيجة ندوة حمدودة اونالين، وبداأنا 

املناق�ضة بعد قراءة اخلرب االنف الذكر..
غري  )ا���ض��م  احل��دي��ث  �ضباح  ال�ضيدة  ب���داأت 
حقيقية  غري  اأي�ضا  االآت��ي��ة  واال�ضماء  حقيقي 

امل�����ض��ارك��ات  خ�ضو�ضيات  ع��ل��ى  للمحافظة 
وامل�ضاركني(، وهي مهند�ضة ' 55 �ضنة - مطلقة 
"يف  قائلة:  لوحدها،  ولديها  برتبية  وق��ام��ت 
اإن  اإذ  خالفات  ب��دون  زوج��ان  يوجد  ال  العادة 
غيابها يعني خلاًل ما يف العالقة بينهما قد يكون 
اخلوف من االآخر اأو عدم الثقة به"، واأ�ضافت 
اأّنها طلبت الطالق وهي يف اخلام�ضة والثالثني 
من عمرها الأ�ضباب تراها االآن مل تكن موجبة 
وم�ضاعب  احل�����ض��ار  ظ���روف  ول��ك��ن  للطالق 
مع  ممكن  غري  التفاهم  جعلت  حينها  احلياة 
زوجها الذي اأ�ضر على الهجرة وهي رف�ضت اأن 
ترافقه وتنازلت عن كل م�ضتحقاتها لالحتفاظ 
بالولدين واعرتفت اأّنها لو كانت قد قراأت عن 
)فن اإدارة اخلالفات الزوجية( لرتاجعت عن 
طلب الطالق ودعت زوجها ي�ضافر وهي كانت 
قد التحقت به اأو بعد حت�ضن الظروف رمبا كان 

الزوج اختار العودة اإىل البلد.. 
الت �صاعة مندم

بيت  رب��ة  �ضنة   32 رف��اه،  ال�ضيدة  قالت  بينما 
من  تعلمت  اإنها  زراع���ة،  بكالوريو�س  وحتمل 
اأثناء  حتى  ال��زوج  مع  التفاهم  كيفية  والدتها 
امل��زاج  زوج��ه��ا ع�ضبي  اأن  ورغ���م  اخل��الف��ات 
مربحة،  لي�ضت  عمله  ظروف  اأن  �ضيما  ال  جدا 
يف  اأزي���اء  حم��ل  يف  ط��وال  ل�ضاعات  يعمل  فهو 
كورونا  وج��اءت ظ��روف جائحة  امل��والت  اأح��د 
لتزيد م�ضاعبهم املادية اإزاء متطلبات احلياة 
اإيجار  وتدبر  الثالثة  �ضغارهما  وم�ضاريف 
البيت.. واأ�ضبح زوجها ال يتحمل �ضماع اأي طلب 
منها، لكنها ا�ضتمرت توقظه �ضباحا بابت�ضامة 
وتناق�ضه بظروفهما واإن كان يتع�ضب جدا كلما 
اقرتب موعد دفع االيجار.. واقرتحت عليه اأن 
ي�ضكنا يف امل�ضتمل ال�ضغري الذي �ضّيده والدها 
لفرتة..مل يقبل الزوج اال اذا وافق اأهلها على 
والدها  وطلب  اأراد  ما  له  وك��ان  لهم.  تاأجريه 
الذي  البيت  يف  يدفعه  كان  الذي  االيجار  ربع 
باال�ضتغناء  قاما  اإنهما  وقالت  ي�ضكنونه.  كانوا 
عن قطع االثاث الزائدة وتاأقلم �ضغارها على 
العي�س يف مكان �ضغري ال جمال فيه للعب، لكن 
املجال،  ه��ذا  لهم  ف�ضحت  اأهلها  بيت  حديقة 

ووفرت  الطالق  من  الزوجية  حياتها  واأنقذت 
اإىل  واأ���ض��ارت  �ضحيا،  عائليا  ج��وا  ل�ضغارها 
وطلبت  نف�ضها  بظروفها  مرت  لها  �ضديقة  اأن 
الطالق ورف�ضت االحتفاظ بابنتها وقد ندمت 
رف�س  طليقها  لكن  الرجوع  وحاولت  بعد  فيما 
ولي�س  تتح�ضن  مل  ظ��روف��ه  ب��اأن  رف�ضه  وع��ّل��ل 
واأ�ضبحت  الثانية  للمرة  للطالق  م�ضتعدا 

�ضديقتها تردد "الت �ضاعة مندم". 
االعتذار فرو�صية 

 43( حممد  ال�ضيد  من  كانت  جميلة  م�ضاركة 
ك��ان��ت جتل�س زوج��ت��ه  ال���ذي  ���ض��ن��ة، ط��ب��ي��ب( 
ال�ضيدة هدى )41 �ضنة، معلمة(، اعرتف باأنه 
التي  الكبرية  اخلالفات  يف  دائما  ال�ضبب  كان 
غالبا ما كانت توؤدي اإىل �ضجارات وزعل وطاملا 
اأما  العيادة،  يف  او  امل�ضت�ضفى  يف  اإما  ليال  نام 
لوالدته  ا�ضتماعه  فكانت  اخلالفات  اأ�ضباب 
ولي�س  طبيبة  من  يتزوح  اأن  حتلم  كانت  التي 
ب��اأن  اإقناعه  م��ن  ومتكنت  اأحبها  واإن  معلمة 
زوجته لي�ضت من م�ضتواه االجتماعي واعرتف 
باأنه اتفق مع والدته على الزواج بامراأة ثانية 
مل  التي  لزوجته  هذا  اتفاقه  والدته  واأو�ضلت 
تعاتبه واإمنا ا�ضتمرت تهتم به وباأطفاله وعملها 
كيف  وعرفت  لب�ضها  اأ�ضلوب  يف  تغرّي  وب��داأت 
عائد   وهو  بوجهه  تبت�ضم  اأّنها  والحظ  تناق�ضه 
رغم زعله وتركه البيت ليومني اأو ثالثة.. وقال 
اإّنه مدين لزوجته با�ضتقرار حياته، فقد اأدارت 
واعتذر منها  الزوجية بحب وحر�س  حمنتهما 
عما بدر منه واأكد اأن اعتذار الزوج لي�س تنازال 

اإمنا فرو�ضية وحب..
واأخريًا

وامل�ضاركون  امل�ضاركات  اتفق  الندوة،  نهاية  يف 
احل��ي��اة  م��ل��ح  اخل��الف��ات  اأن  ع�ضر  اخلم�ضة 
الطرفني  اأح���د  ي��ح��اول  ال  اأن  على  ال��زوج��ي��ة 
اخلالفات  اأخ��ب��ار  اإي�����ض��ال  اأو  ب��راأي��ه  التعنت 
واتفقوا  االأقربني  من  كانوا  ان  حتى  لالخرين 
ولكن  ���ض��غ��رية  ت��ول��د  ال��ك��ب��رية  اأن اخل��الف��ات 
واإدارة  ال��ه��دوء  الطرفني  اأح��د  حم��اول��ة  ع��دم 
)االزمة(، فاإنها توؤدي اإىل االنف�ضال واأوجاعه 

وم�ضاكله..

حّل )مبتكر( 
خ��رب ق��راأت��ه ع��ن )ح���ل( تو�ضل ال��ي��ه زوج��ان 
امل���ادة..  ه��ذه  كتابة  اإىل  دفعني  متخا�ضمان 
)�ضجار  اأيلول   14 يف  ن�ضر  ال��ذي  اخلرب  يقول 
بني رجل وزوجته يتحول اإىل �ضدام بال�ضيارات 
بيان  اإىل  وا�ضتنادا  متنه  يف  ونقراأ  اربيل(  يف 

�ضرطة اربيل اأن �ضيارتني من نوع جيلي وياري�س 
ومل  ب��ريم��ام،   - ارب��ي��ل  ط��ري��ق  على  ت�ضادما 
ي�ضفر احلادث عن خ�ضائر ب�ضرية، م�ضريا اإىل 
وم�ضيفا  بال�ضيارتني"،  كبرية  اأ�ضرار  "اإحلاق 
خالفات  وجود  بّينت  االولية  "التحقيقات  اأّن 
بني الزوجني، �ضائقي ال�ضيارتني".. ونفهم من 

اخلرب اأن الزوج اأراد روؤية اأطفاله يوم احلادث 
الزوجة  وغ��ادرت  بينهما  جديد  خالف  ون�ضب 
ال��زوج  وح��اول  �ضده  قانونية  �ضكوى  لت�ضجيل 
اللحاق بها ملنعها واأثناء الت�ضابق بينهما حدث 

الت�ضادم.
خرب قد يجده البع�س طريفا، لكن لنت�ضاءل اأي 

 اىل ملح احلياة الزوجية 

ال ميّر يوم دون اأن ن�صمع عن اخلالفات الزوجية، ويف 
الواقع ال توجد عائلة بال خالفات، �صغرية كانت اأو كبرية، 

ال �صيما بني الزوجني، وهناك من ي�صتمع اإىل حلول توفرها 
اأطراف قريبة من الزوجني وهناك من يرف�صها ويلجاأ اإىل 

اأ�صاليب خمتلفة من بينها املحاكم.

اأن�سام ال�ساجلي انتبهوا
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قاطعت )�س...(  اأهلها متامًا بعد الزواج،  
وتعلنّمت الرعي كفر�سة للخروج وبداأت 
تق�سي �ساعات خارج البيت، وتقول: "ل 

اأعرف كيف انتبهُت ل�ساب كان ي�سري يوميًا 
مبحاذاة النهر ويبدو �سارداً وكم متنيُت اأن 

ر بها".... اأكون اأنا َمْن يفكنّ

امليزان 

امليزان 

يف

يف
االأ�صجار ال متوت من االأعلى واإمنا من 

اجلذور والرحمة كذلك حينما تنتزع من 
الداخل متوت كل فروعها

من والدي لتنفيذ ال�ضفقة".
ذهبت )�س..( اإىل بيت الزوج العجوز وا�ضتمرت حياتها كما 
اأو�ضحت ما تق�ضده، فالزوج  اأهلها، وبخجل  كانت يف بيت 
مري�س  اأّن��ه  اّت�ضح  خمتلفة  اأمرا�ضًا  يعاين  ال��ذي  العجوز 
فقط  باال�ضم  يتزوجها  جعلته  املري�ضة  وروحه  اأي�ضا  نف�ضيا 
ليوهم االآخرين باأّنه ما زال رجاًل ي�ضتطيع الزواج مبن يريد 

من ال�ضابات ما دام ميلك املال واالأرا�ضي واحلالل.
قاطعت )�س...(  اأهلها متامًا بعد الزواج،  وتعّلمت الرعي 
كفر�ضة للخروج وبداأت تق�ضي �ضاعات خارج البيت، وتقول: 
مبحاذاة  يوميًا  ي�ضري  كان  ل�ضاب  انتبهُت  كيف  اأعرف  "ال 
النهر ويبدو �ضاردًا وكم متنيُت اأن اأكون اأنا َمْن يفّكر بها"....
االأنوثة  ينابيع  فيها  تفّجر  ال�ضاب  لهذا  مراقبتها  وب��داأت 
وال�ضباب التي اأغلقها زوجها العجوز، ويوما الحظ نظراتها 
نحوه ليقرتب منها وبداأت عالقة خفية بينهما وكانت على 
وحبيبها  فُتقتل  االأمر  يفت�ضح  اأن  خ�ضية  حذرة  اأ�ضهر  مدى 
تعرف عنوانه ومل  يكون ومل  تعرف من  اأن  الذي مل حتاول 
تعرف اإن كان يحّبها حقًا اأم اإّنه ال يرى فيها �ضوى اندفاعها 

نحوه وانتظاره بفارغ ال�ضرب.
امل�ضتمر  تاأخري  �ضبب  عن  ب�ضوؤاله  يوما  زوجي  "فاجاأين 
خارج البيت يف رعي االغنام"، تقول )�س...( التي قّدمت 
له اأعذارا عّدة، لكّنها قراأت ال�ضك والريبة يف عينيه، مما 
دفعها لتطلب ممن ت�ضميه )حبيبي( االبتعاد لبع�س الوقت 

و�ضاألها بتبجح "وهل ت�ضربين على فراقي؟"
البيت،  من  زوجها  خروج  كرثة  الحظت  التالية،  االي��ام  يف 
وعادت يوما اإىل البيت ومل جتده و�ضمعت من ابنته باأّنه خرج 
غريت  االثر،  ولت�ضيع  يراقبها  اأّنه  وتيقنت  مبا�ضرة  بعدها 
�ضتوي  يوم  ويف  طويال،  تنفع  مل  هذه  لعبتها  لكن  طريقها، 
توجهت اإىل حيث )حبيبها( لتجد زوجها يت�ضاجر معه ومع 
و�ضولها حتول ال�ضجار اإىل ال�ضرب، حاولت التدخل" ولكن 
زوجي �ضربني بع�ضاه على راأ�ضي مما اأوقعني اأر�ضًا وحاول 
الهجوم علّي" كما تدعي وت�ضيف "ولكن )احلبيب( ال�ضاب 
حال بيننا ودفع زوجي بعيدًا عني، ومن �ضوء احلظ مل مير 
اأي �ضخ�س ا�ضتنجُد به ليفك هذا النزاع، وحاول زوجي رفع 
�ضخرة بقربه ليوجهها نحو )حبيبي الذي مل ينتبه له مما 
دفعني اأن اأرفع حجارة ثقيلة واأ�ضرب بها راأ�ضه ليقع زوجي 

مغ�ضيا عليه لوهلة". 

)حبيبي(  ولكن  وخفُت  "ارتعبُت  اعرتافاتها  اإىل  وا�ضتنادا 
وفاجاأين  امل�ضري  ي�ضتحق هذا  اأّن��ه  موؤكدا  روع��ي،  ه��ّداأ من 
زوجي بتحركه واأم�ضك بقدمي، دفعته بقوة وتخل�ضت منه 
عمره  ب�ضبب  ال��زواج  قبل  لرتكي  به  بتو�ضالتي  اإي��اه  مذكرة 
برجولة  للتباهي  ودموعي  تو�ضالتي  كل  ورف�ضه  واأمرا�ضه 
تدمري  خاللها  م��ن  ح��اول  التي  ق�ضوته  ع��ن  ف�ضال  زائ��ف��ة 

�ضبابي".
حويل  الذي  باحلجار  عليه  "وانق�ضت  اعرتافاتها  وتوا�ضل 
واأنا مل  وباعني  اإىل خادمة   والدي  لقد حّولني  اأ�ضرخ  واأنا 
زهرة  بقدميك  د�ضت  واأن��ت  عمري،  من  الع�ضرين  اجت��اوز 

�ضبابي وا�ضرتيتي ب�ضفقة، ماذا كنت تتوقع مني"..
اأنا  "نعم  و�ضرخت )�س....( بوجهه وهي م�ضتمرة ب�ضربه 
تكمل  يدعها  ومل  واتفقنا...."،  بع�س  نحب  ال�ضاب  وه��ذا 
جملتها وفاجاأها قائال باأّن حبيبها ابن اأحد معارفه ومتزوج 
قبل  منه  التخل�س  بقرار  )احلبيب(  و�ضارع  اأطفال  ولديه 
بها  تربط  التي  احلبل  قطع  باإحدى  وج��اءت  يف�ضحهما  اأن 
وا�ضتنادا  ال��زوج،  رقبة  ح��ول  )احلبيب(  وو�ضعها  غنمها 
احلادث  وكاأن  ال�ضجرات  باإحدى  "وعّلقناه  اعرتافاتها  اإىل 
انتهاء  وبعد  انتحار  اأنه  النا�س  بني  �ضاع  وبالفعل،  انتحار"! 
العزاء، ُعرفت احلقيقة من زوجة )احلبيب(، التي كانت قد 
عرفت بالعالقة وو�ضت بهما  لزوجها وو�ضل خرب اجلرمية 
االع��رتاف   �ضوى  املركز  يف  اأمامها  يكن  ومل  ال�ضرطة  اإىل 
بكل �ضيء، لكن )حبيبها( ي�ضر على اإنكار عالقته وغرّيت 

زوجته اأقوالها بعد اأن هّددها بالطالق".
وال  )احلبيب(  �ضينكر  متى  اإىل  )����س...(  تعرف  ال  االن، 
فقد  وح��ي��دة  وه��ي  القا�ضي  عليها  �ضيحكم  مب��اذا  تعرف 
عّدها والدها عارا وهي اإذ تعرتف بجرميتها تت�ضاءل عمن 

�ضيحا�ضب والدها الذي باعها وتنتظر م�ضريها املحتوم..

نائية  قرية  يف  املحافظات  اإح��دى  يف  اجلرمية  ه��ذه  حدثت 
عن املركز، بطلتها )�س..( يف الع�ضرين من عمرها �ضمراء 
اللذين  و�ضبابي  ل�ضباي  "انتقمُت  تردد  وبدون  قالت  جميلة 

�ضاعا مع زوجي الكهل املري�س واليكم ق�ضتي كاملة".
قائلة:  اجلرمية  اإىل  اأو�ضلتها  التي  حكايتها  )���س...(  تروي 
"اأجربين والدي على ترك الدرا�ضة مل�ضاعدة زوجته يف اأعمال 
البيت وتربية اأوالدها، كنُت اأتذمر من هذه امل�ضوؤولية الكبرية 
خ�ضية  ي�ضايقني  عما  اأف�ضح  ال  كنت  ولكن  لعمري  بالن�ضبة 
والدي القا�ضي وعقابه الذي ال يتوقعه �ضخ�س، فاإن اأخطاأت 
عقابي  ك��ان  عاتقي  على  يقع  واج��ب  اأي  اأداء  يف  توانيُت  اأو 
ما  واذا  بيتنا،  من  القريبة  احليوانات  حظرية  يف  ال�ضجن 
تدّخل اجلريان مل�ضاعدتي ي�ضمعون ما ال ي�ضّرهم فيرتكونه".

م�ضت �ضنوات طفولتها على هذه املنوال، وكربُت لتكرب معها 
اأباها  وت�ضاأل  لتتجراأ  املتوفاة،  الأمها  م�ضتمر  و�ضّب  العقوبات 
اأر�ضًا  وتقع  ب�ضدة  لي�ضفعها  ميتة؟  اأّنها  مع  اأمها  ي�ضّب  ملاذا 
واملكان  وجهها  وغ�ضلت  نه�ضُت  فمها،  من  ال��دم��اء  وت�ضيل 

اأبيها تهّددها بقطع املاأكل وامل�ضرب عنها اإن جتراأت  وزوجة 
تهديدها  اأن  ويبدو  ثانية،  مرة  نف�ضه  ال�ضوؤال  اأباها  و�ضاألت 
هي  لتعود  غرفتهما،  اإىل  ويدخال  ليحت�ضها  والدها  اأعجب 
احل��ادث،  من  �ضاعات  وبعد  باالطفال.  واالهتمام  ل�ضغلها 
لتجد  وفتحته  اخلارجي  الباب  على  طرقا  )���س..(  �ضمعت 
كبري  "رجل  والدها  على  ن��ادت  والدها،  روؤي��ة  يطلب  �ضيخا 

بالعمر وفقري يطلبك عند الباب يا اأبي".
مرّحبًا  م�ضرعًا  اأب��ي  "خرج  قائلة:  حكايتها  )���س..(  تكمل 
بال�ضيف العجوز واأجل�ضُه 
يف غرفة اخلطار وجاءت 
زوجة اأبي ورّحبت مببالغة 
له  اأق��ّدم  اأن  مني  وطلبت 

ال�ضاي واعتقدُت اأّنه قريب لها اأو من معارف والدي".
اأده�ضها تعامل والدها معها باللني والعطف وهي تقّدم ال�ضاي 
وطلب منها اجللو�س "الأول مرة بحياتي يتحّدث معي بحنان 
م�ضّدقة  غري  وكانت  ال�ضيوف"  مع  باجللو�س  يل  وي�ضمح 
و�ضعيدة يف الوقت نف�ضه لهذا التغيري املفاجئ لعالقة والدها 
معها التي ا�ضتمرت لدقائق معدودة فقط، فقد �ضدمها قول 
العرو�ضة"  هي  "هذه  لل�ضيف:  وقائال  اليها  م�ضريا  والدها 
لتهرب من اأمامهم وي�ضحك والدها مربرا ت�ضرفها  باخلجل 

واحلياء....
فور خروج ال�ضيف، اندلعت معركة كبرية بينها وبني والدها، 
عمرها  ط���وال  بنف�ضها  اأ���ض��م��رت��ه  عما  خاللها  اأف�ضحت 
وواجهته بكل معاناتها وق�ضوته وزوجته معها ومن ثم انقلبت 
ثورتها تو�ضاًل به ورجاًء اأن يلغي مو�ضوع الزواج بهذا الكهل 
�ضفقة  نلغي  "كيف  م�ضتنكرة  اأبيها  زوجة  �ضحكت  املري�س، 
العمر، هو �ضيعطي والدك قطعة اأر�س زراعية وحالل كثري"! 
وبداأت ت�ضرخ عّل والدها يرتاجع "هل تبيعني يا اأبي؟" لكّنه 

اأ�ضر على عدم اال�ضتماع اليها..
ي�ضتطيع  اأحد  "جل�ضت لوحدي متيقنة ال  وت�ضيف )���س...(: 
فكرة  براأ�ضي  وملعت  لوالدي  النهائي  القرار  بعد  م�ضاعدتي 
نّفذتها فورا، �ضاألت عن اخلطيب وعرفت عنوانه وذهبت اليه 
لكّنني  حفيداته.  بعمر  باأيّن  اأذكره  واأنا  بحايل  �ضرياأف  عّله 
لق�ضوة  بالن�ضبة  رحيم  والدي  اأن  تاأكدت  معه  احلديث  اأثناء 
بخفي  وعدت  الكلمات  مع  فمه  من  تظهر  التي   الرجل  هذا 
حنني ومت ت�ضريع اإجراءات الزواج يف فرتة ق�ضرية باإ�ضرار 

بعد مقتل الزوج.. اإنكار واعرتاف

رجاء خ�سري
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خ�سري احلمريي

ملن  اأي�ضا  كثرية  واالأ�ضرار  اليها،  وي�ضعى  فيها  يرغب  ملن  بالتاأكيد  كثرية  املنافع 
العنوان  مطالعة  ف��ور  البال  على  تخطر  التي  االأج��اب��ة  خال�ضة  ه��ذه  يتجنبها،  ال 
الكاريكاتريي اأعاله، ولكني بداأت اأحتفظ على االإجابات اجلاهزة بعد اأن �ضاهدت 
املو�ضوع  هذا  يتناول  اإنتاج 2020  االأجتماعية" من  "املع�ضلة  بعنوان  وثائقيا  فلما 
وامل�ضهيات  االأغراءات  وناثري  تطبيقاته،  ومبتكري  عليه،  للقائمني  ب�ضهادات حية 
على وجباته، ثلة من ال�ضباب العباقرة من العاملني يف في�ضبوك وتويرتواإن�ضتغرام 
و�ضناب جات وكوكل وجيميل ويوتيوب و وات�ضاب وغريها، جمعهم املخرج لي�ضاألهم 
على  تتج�ض�س  التطبيقات  ب��اأن  جميعهم  اإعرتفوا  العامل"،  تقودون  اأي��ن  "اىل 
تريد،  التي  الوجهة  اىل  وتقودهم  ورغباتهم،  ميولهم  على  وتتعرف  امل�ضتخدمني 
كما اإعرتفوا باأن الربامج والتطبيقات ميكن اأن تكر�س االأخبار الزائفة التي توؤجج 
الأنتفا�ضات  حية  مناذج  وعر�ضوا  والتمرد،  االأدم��ان  اىل  وتقودهم  النا�س  م�ضاعر 
النا�س يف بلدان متفرقة كانت هذه التطبيقات هي التي اأ�ضعلتها واأججت امل�ضاعر 

فيها، كما اإعرتفوا باأنهم الي�ضمحون الأبنائهم لعمر معني قد ميتد ملا بعد الدرا�ضة 
من  للعامل وحترمهم  فهمهم  ت�ضو�س  الأنها  التطبيقات  هذه  اأ�ضتخدام  من  الثانوية 

التمتع مبا حولهم.
لكل  بناء منوذج  التوا�ضل من خالل  و�ضائل  تفعله  ملا  تقريبية  الفلم �ضورة  عر�س 
التي  والعرو�س  االأعالنات  تتالئم  بحيث  بحثه،  قائمة  من  م�ضتخل�ضة  م�ضتخدم 
ت�ضله مبا ينا�ضب الظرف الذي مير به من ع�ضق اأو اإجباط اأو رغبة بال�ضفر والرثاء 
اأو �ضهية مفتوحة لالأكل اأو اإعجاب ب�ضخ�ضية معينة مبا يعزز ثقته باجلهاز الذي بني 

يديه، وي�ضعره باأن هناك من يتفهم تطلعاته اأكرث من اأقرب النا�س اليه.
قانون  والأيام حول  البحث  اأكرثت من  تقاعدي  ملعاملة  اأروج  كنت  اإين حني  واأذكر 
والتق�ضف  التقاعدي  الراتب  اإحت�ضاب  وكيفية  التقاعد،  بعد  واحلياة  التقاعد، 
املطلوب ليتم معي ال�ضهر، ثم الحظت اإزدياد االأعالنات التي تخربين عن اأف�ضل 

الطرق الأ�ضتثمار منحة التقاعد يف  �ضراء عقار على �ضواطيء الريفريا !
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د. علي ال�ساله    �ساعر بابلي

يف املنتهى

مل تكن فكرة  امل�ضي اإىل كربالء والو�ضول اإليها مع اأربعينية ا�ضت�ضهاد احل�ضني 
بن علي جمرد �ضعرية دينية اأو اإحياء ذكرى الإمام، بل كانت ا�ضتمرارية ثورة مل 
ياألفها تاريخ الثورات وال حركات التحرر وال التنظري ال�ضيا�ضي لالآيديولوجيات 

واالأفكار عرب م�ضارها العاملي.
وُربَّ م�ضتغرب يتوهم اأن هذه القراءة للحدث قراءة مبالغ فيها لفعل اإ�ضالمي 
عة  بال�ضِ م��ت��وارث  �ضعور  على  اعتمادًا  االأ�ضا�س  وبيئته  بيته  يف  عليه  خمتَلف 
فهم  بعدها،  وما  العثمانية  ال�ضلطنة  اأي��ام  من  العربية  العقلية  �ضاد  والنق�س 
اأيام  ال�ضابقة لكربالء واالإ�ضالم زمانًا منذ  يقراأون االأحداث، وحتى االأ�ضاطري 
البابليني وال�ضومريني والفراعنة واليونان والرومان، ويوؤطرونها باإطار احلداثة 
وامل�ضتقبل، ويعّدون املعرفة  بها واال�ضت�ضهاد برموزها فعاًل منفتحًا على التاريخ 
وحتى  والفنون  ل��الآداب  مادة  التاريخ  هذا  و�ضار  بل  للتحليل،  ومغنيًا  امل�ضيء 

العلوم .
لدى  ذاتها  هي  كربالء  اإىل  النظر  يف  الدونية  طريقته  اأن  يتوهم  بع�ضنا  ولعل 
االأوروبيني والغرب ب�ضكل عام، الذين ي�ضكلون قدوته يف العلوم والفنون واالآداب 
و�ضواًل اإىل الدرا�ضات االجتماعية والتاريخية ، لكن احلقيقة التي اليدركها هي 
كلي  مفهوم  من  نابعة  خمتلفة  بعني  االإ�ضالمية  االأح��داث  اإىل  ينظر  الغرب  اأن 
للح�ضارة االإ�ضالمية املميزة واملختلفة عن ح�ضارته، ويراها مرحلة متقدمة عن 

قرونه الو�ضطى وما �ضبقها. 
وباأعداد  �ضيا�ضي كل عام،  ثقايف  ديني  رمز  اإىل  كامل  �ضعب  اإن ظاهرة هجرة 
غفرية اليحّدها الب�ضر، ظاهرة مثار اإعجاب ودرا�ضة وجتذير ملفاهيم جديدة، 
واإن هذه احل�ضور املليوين وبتقنيات ال�ضورة  احلديثة، هذا احل�ضور املتكرر، قد 
اأ�ضهم يف دفع فكرة االإرهاب والعنف عن االإ�ضالم واإن  احتاج االأمر اإىل درا�ضات 
وترجمات م�ضيفة من جانبنا لكي ال تبقى ال�ضورة املرادة من احلدث ناق�ضة .

ولعل ماليني م�ضرية االأربعني، الذين يوؤطرون املفاهيم ويعززون ال�ضعور اجلمعي 
بامل�ضرتك احل�ضيني، �ضيغريون، اإن مل يكونوا قد غريوا فعاًل طريقة النظر اإىل 
الذات واالآخر، واإن فكرة االأوطان املتقاربة املت�ضاحمة قد حتققت اإىل حد كبري 
يقلق  اأن  اأراد  ومن  واأخ��رى،  اأخ��رى  تغيريات  املقبلة  ال�ضنوات  و�ضرتى  بفعلها. 
فليقلق منذ االآن، لكن بطريقة علمية �ضلمية الأن م�ضرية االأربعني هجرة �ضعب 

كامل نحو مفاهيم جديدة واأهداف خمتلفة.

الأربعون .. هجرة �سعب اإىل هدف خمتلف 

alshabaka aliraqya#خ���ل���ي���ك_ب���ال���ب���ي���ت 82


